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MODULE 1: OVERZICHT VAN MOBIEL ADVERTEREN 

1.1 Gedrag van consumenten en de invloed van mobiel 

De mobiele consument 
Meer mensen dan ooit maken gebruik van meerdere apparaten. Smartphones worden steeds 
betaalbaarder en het aantal telefoonabonnementen stijgt. Van 2011 t/m 2013 is het aantal 
smartphone-eigenaren in de VS gestegen van 36 naar 61 procent (bron). En ook eigenaren van 
tablets, die vaak worden geassocieerd met hoge inkomens, vormen een steeds groter wordende 
reguliere demografische groep, nu fabrikanten met gunstiger geprijsde modellen op de markt 
komen. 
 
Hierdoor kunnen consumenten tegenwoordig 24 uur per dag, zeven dagen per week hun 
smartphones, tablets en computers gebruiken voor interactie met bedrijven, zowel thuis, als op het 
werk en onderweg. Vooral door de stijging van het aantal smartphones biedt deze constante 
connectiviteit marketeers veel meer mogelijkheden om in contact te komen met consumenten. 
 
Bedrijven hebben hier kennis van genomen en spelen in op deze onafgebroken connectiviteit. Zo 
ontstaan er bedrijven die voornamelijk zijn gericht op mobiele apparaten waardoor hele branches 
verstoord raken. 

De mobiele consument dienen 

Niet alleen deze specifiek op mobiel gerichte nieuwkomers moeten goed nadenken over wat service 
aan mobiele klanten inhoudt, alle merken moeten dit doen. Het kan verleidelijk zijn om een 
bestaande desktopstrategie aan te passen aan mobiele apparaten, maar dit kan beter worden 
vermeden.  

De lokale mobiele consument 

Uw toekomstige klanten wonen letterlijk bij u om de hoek. Met behulp van mobiele apparaten kunt 
u hen naar uw winkel halen. Maar liefst vier op de vijf consumenten gebruiken zoekmachines om 
producten, services of winkels in de buurt te vinden. Ze voeren lokale zoekopdrachten uit, waar ze 
ook zijn. 84% gebruikt zoekmachines op een computer of tablet, en nog meer mensen (88%) doet dit 
op een smartphone (bron). 
 
Winkeliers worden zich bewust van wat de vraag via mobiele apparaten voor hen kan betekenen. Uit 
een analyse van Digby in 2013 bleek dat 70 procent van de belangrijkste detailhandelaren nu 
mobiele apps aanbieden. Verder onderzoek heeft aangetoond dat 78 procent van alle 
fastfoodketens, 75 procent van alle informele eetgelegenheden, 77 procent van alle grote 
winkelketens, 59 procent van alle specialiteitenwinkels en 58 procent van alle supermarkten over 
mobiele apps beschikken (bron). 
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Door inzicht te krijgen in de mobiele consument en de uitdagingen en mogelijkheden die het nieuwe 
mobiele landschap adverteerders kan bieden, kunt u de mobiele strategie van uw bedrijf beter 
voorbereiden. Naarmate we steeds verder komen in deze training voor mobiel, helpen we u 
stapsgewijs een mobiele strategie te maken waarmee u uw advertentiedoelstellingen zo goed 
mogelijk kunt behalen. 
 
Vervolgens vertellen we u meer over een tool waarmee u inzicht kunt krijgen in mobiele trends en de 
mogelijkheden die mobiel u kan bieden. 
 

  



 
 

 

5 

1.1.2 Mobiele trends en mogelijkheden 

Mobiele trends 

Gebruik de Consumentenbarometer om inzicht te krijgen in de wereld van meerdere apparaten, de 
intelligente koper en de intelligente kijker. Deel vervolgens de diagrammen of exporteer ze naar GSV- 
of PNG-indeling. De 'Wereld van meerdere apparaten' (Multi-screen World) heeft als doel 
internetgebruik en het gedrag op verschillende apparaten te kwantificeren en te begrijpen. De 
'Intelligente koper' (Smart Shopper) is gericht op het aankooppad van de consument en de rol van 
internet bij het nemen van aankoopbeslissingen. De 'Intelligente kijker' (Smart Viewer) biedt 
inzichten in de online video's die mensen onlangs hebben bekeken op verschillende apparaten. 

Mobiele mogelijkheden 

Dankzij mobiel is het aantal mogelijkheden gestegen waarop uw klanten met u of een concurrent in 
contact kunnen komen. Op hun beurt bieden deze nieuwe mogelijkheden kansen op conversies. 
Maar het conversiepad op mobiele apparaten is door een andere schermgrootte, functionaliteit, en 
context niet identiek aan het pad op een desktopcomputer of tablet. Een mobiele conversie betekent 
niet noodzakelijkerwijs dat er een product in een online winkelwagentje wordt geplaatst en dat er 
wordt afgerekend. Het kan ook betekenen dat een klant naar de routebeschrijving van uw winkel 
zoekt, rechtstreeks telefonisch contact met uw bedrijf opneemt of een persoonlijk bezoek brengt. 
Het kan een app-download zijn die tot een aankoop leidt of een aankoopproces dat op een mobiel 
apparaat begint en later op de dag wordt afgerond op een computer of tablet. Duidelijk is dat 
mobiele zoekopdrachten zeer waardevol zijn voor de soorten acties die gebruikers ondernemen als 
uitvloeisel van hun zoekopdrachten. 
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1.1.3 Manieren waarop consumenten beslissingen nemen 

De tijdstippen, locaties en manieren waarop een klant naar uw producten kan zoeken, zijn 
exponentieel gegroeid. Mobiele apparaten bieden consumenten vele nieuwe manieren waarop ze 
kunnen zoeken en ontdekken, en geven consumenten op hun beurt vele nieuwe mogelijkheden 
waarop ze in contact kunnen komen met uw merk. Bij Google hebben we gemerkt dat het gebruik 
van tablets en computers 's avonds wanneer mensen thuis zijn, het intensiefst is. Mobiele apparaten 
worden gelijkmatiger over de dag (en dus in veel meer contexten) gebruikt, ongeacht of mensen 
onderweg, op hun werk of thuis zijn. Sterker nog: terwijl het gebruik van mobiele apparaten vaak 
wordt geassocieerd met gebruik onderweg, blijkt uit een onderzoek van Nielsen dat 68 procent van 
de zoekopdrachten via mobiele apparaten thuis plaatsvindt, waar voldoende apparaten met grotere 
schermen aanwezig zijn (bron). Bovendien blijkt uit meer dan 300 onderzoeken in verschillende 
branches en bij verschillende soorten bedrijven dat 88 procent van de klikken op mobiele 
zoekadvertenties voortkomt uit organische klikken. In bepaalde branches kan dit percentage oplopen 
tot maar liefst 97 procent (bron). 
 
Wanneer bedrijven over de mogelijkheden van mobiel praten, wordt hiermee vaak de mogelijkheden 
van context bedoeld. Met een beter begrip van context, de specifieke omstandigheden waarin uw 
klanten u vinden (zoals tijdstip, locatie en zelfs nabijheid), kunt u uw marketingboodschap op een 
beter getargete, doeltreffendere en succesvollere manier overbrengen. 
 
Stel dat twee personen naar exact hetzelfde product op zoek zijn: pizza. Persoon één voert een 
zoekopdracht uit op een mobiel apparaat terwijl hij om half acht 's avonds door de binnenstad loopt. 
Persoon twee zit om kwart over elf 's ochtends thuis achter zijn laptop. De eerste persoon is 
waarschijnlijk op zoek naar een pizzeria in de buurt waar hij kan eten. De tweede persoon is 
waarschijnlijk op zoek naar een bezorgservice. Aan elk van deze hongerige klanten wordt een 
aangepaste boodschap weergegeven die waarschijnlijk het meest op hen van toepassing is. 

De uitdaging van prijstransparantie 

Een bijkomend aspect dat invloed heeft op de manier waarop consumenten beslissingen nemen op 
mobiele apparaten, is de prijs van producten. Prijstransparantie is doorslaggevend in de 
hedendaagse retailomgeving. 
 
80 procent van alle smartphonegebruikers maakt gebruik van mobiele telefoons om onderzoek te 
doen naar aankopen, en 80 procent van deze shoppers doet in de winkel onderzoek op hun mobiele 
apparaat (bron). 
 
Het gebruik van mobiele telefoons in winkels heeft geleid tot het fenomeen 'showrooming', wat 
inhoudt dat fysieke winkels showrooms worden voor producten die vervolgens online of via mobiele 
apparaten worden aangeschaft. Er is geen enkele detailhandelaar die niets van deze effecten merkt.  
 
Terwijl veel bedrijven vrezen dat showrooming een grote bedreiging voor hun bedrijf vormt, kunnen 
detailhandelaren showrooming ook beschouwen als een uitgelezen kans. 
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1.2 Hoe adverteerders hun doelstellingen kunnen behalen met mobiel 

Mobiel kan een krachtig hulpmiddel zijn om de doelstellingen van adverteerders te bereiken. In het 
volgende gedeelte leest u hoe u met behulp van mobiel uw app kunt promoten, het aantal oproepen 
naar uw bedrijf kunt verhogen, online leads of verkopen kunt genereren, het aantal verkopen in de 
winkel kunt verhogen en bewustheid kunt creëren. Later in de training gaan we dieper in op de 
oplossingen en producten die in dit gedeelte aan bod komen. Op dit moment willen we dat u zich 
richt op de aspecten op een hoger niveau. Vraag uzelf eens af of u te maken heeft met dezelfde 
uitdagingen, en dezelfde doelstellingen nastreeft voor uw online promotieactiviteiten en uw mobiele 
activiteiten. 
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1.2.1 Een app promoten 

Apps bieden unieke manieren om met uw beste klanten in contact te komen, zoals via social media 
en games. Apps kunnen de offline ervaring verbeteren, en e-commerce en de loyaliteit verbeteren. 
 
De grootste uitdagingen voor het promoten van uw app zijn het ontdekken van de app en het 
installeren ervan, de betrokkenheid stimuleren en het aantal conversies van uw meest waardevolle 
klanten verhogen. Hieronder bespreken we deze uitdagingen uitgebreider en bekijken we een aantal 
mogelijke oplossingen om ze het hoofd te bieden. 

De ontdekking en installatie van uw app stimuleren 

De eerste stap om uw app bij klanten te promoten en hen over te halen de app te installeren is: 
ontwikkel een geweldige app. Vervolgens kunt u een robuust gebruikersbestand opbouwen door 
zowel organische als betaalde kanalen te gebruiken. Gezien de vele keuzes die gebruikers moeten 
maken, zijn de meeste merken niet in staat om contact te maken met hun mobiele klanten. Vaak 
kunnen merken hun klanten wel gemak en waarde bieden, maar deze zelfde klanten hebben geen 
idee dat er voor het merk een app is ontwikkeld. 
 
Wanneer uw app is ontwikkeld, moet u deze op een strategische wijze promoten. Onthoud dat de 
manier van denken van gebruikers zeer belangrijk is! Bereik uw gebruikers waar ze ook zijn, wanneer 
ze video's bekijken, op internet surfen, zoekacties uitvoeren, aan het werk zijn of zich ontspannen. 
 
Google beschikt over vele mogelijkheden om gebruikers gedurende de gehele dag te betrekken, 
ongeacht hun manier van denken. Een potentiële app-gebruiker die geniet van entertainment op 
YouTube of onderzoek doet op mobiel internet, kan producten en services aanschaffen via Zoeken, 
of de productiviteit op Gmail verhogen. Google biedt als zoeksite, advertentienetwerk, videoplatform 
en e-mailproduct een grote diversiteit aan indelingen en plaatsingen waarmee gebruikers kunnen 
worden bereikt wanneer ze hiervoor openstaan. We bieden ook organisch ontdekken via Zoeken en 
de Play Store.   

De betrokkenheid bij uw app vaker stimuleren 

Alleen een klant overhalen om uw app te downloaden is niet voldoende, aangezien de meeste apps 
niet meer worden gebruikt nadat ze zijn gedownload. Als u meer waarde wilt genereren met uw app, 
moet u ervoor zorgen dat uw klanten terugkeren.  Voor veel bedrijven is hernieuwde betrokkenheid 
fundamenteel voor de volgende strategische doelstellingen: 

• Hoger gebruik (omdat u bijvoorbeeld geld verdient met de weergave van advertenties in uw 
app, zoals een traditionele media-uitgever). 

• Grotere merkbekendheid (omdat u als vooraanstaand merk bijvoorbeeld de continue 
merkbetrokkenheid of de bekendheid met de introductie van specifieke producten wilt 
stimuleren). 

 
De essentie hiervan is: identificeren wie u opnieuw wilt betrekken en besluiten hoe u dit wilt doen. 
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Gebruikers terughalen naar uw app wanneer ze deze hebben geïnstalleerd 

Google biedt een volledig pakket voor hernieuwde betrokkenheid, waaronder ondersteuning voor 
het indexeren van apps, deep links, geoptimaliseerde indelingen en targeting voor hernieuwde 
betrokkenheid, en gebruiksvriendelijke remarketinglijsten waarmee u kunt profiteren van YouTube 
(bekeken video's), Google Play (geautomatiseerd) en Google Analytics (segmentatie van gebruikers), 
evenals gegevens van eerste en derde partijen. 

Identificeren welke klanten u terug wilt halen 

Er zijn veel manieren waarop u uw klanten opnieuw kunt betrekken. Dat wil zeggen: identificeren wie 
u opnieuw wilt betrekken, deze personen bereiken via uw bestaande kanalen (organische en 
betaalde zoekresultaten), hun iets unieks bieden, de resultaten meten en herhalen. U kunt 
gebruikers als volgt opnieuw betrekken bij uw app: 

• Remarketinglijsten maken 
Definieer triggers in de app (uit de aankoopstroom gestapt) of belangrijke segmenten 
(inactieve gebruikers, kopers) voor targeting. 

• Proactief bereik 
Richt u op de beschikbare kanalen (zoals e-mail, pushmeldingen in de app, 
registratiemeldingen) voor hernieuwde betrokkenheid. 

• Iets unieks bieden 
Maak gebruik van de app om een unieke ervaring te bieden (zoals beloningen in de winkel, 
superaanbiedingen, kortingen). 

• Deep links 
Ontwikkel uw app terwijl u het volgende in gedachten houdt: zorg ervoor dat advertenties 
klanten naar diepere, beter getargete gedeelten van de app leiden. 

• Gegevens bijhouden 
Verzamel ook na de installatie zo veel mogelijk gegevens, zodat u meer inzicht krijgt in uw 
meest waardevolle gebruikers en hun gedrag. 

Het aantal conversies van uw meest waardevolle klanten verhogen 

Bij veel bedrijven worden de resultaten uiteindelijk gemeten door specifieke transacties te 
stimuleren. Dit kunnen onder andere virtuele artikelen in games, retailaankopen voor zakelijke apps, 
transacties en abonnementen zijn. Omdat de opbrengst van mobiele apps afkomstig is van aankopen 
in de app, is het essentieel om met behulp van de juiste analysetools inzicht te krijgen in hoe 
gebruikers omgaan met de app. Zonder conversies in de app bij te houden kunt u uw beste klanten 
niet identificeren en ervoor zorgen dat ze bij u terugkomen. 

Metingen en de targeting van klanten verbeteren 

U kunt de lifetime value (LTV) van uw gebruikers meten met Google Analytics. Met AdWords kunt u 
conversies bijhouden dankzij onze oplossing zonder code, gebruikmaken van 'Conversies bijhouden' 
en de doelkosten per actie optimaliseren. U kunt ook uw klanten identificeren en targeten op basis 
van klantsegmenten. U kunt bijvoorbeeld frequente gebruikers aanmoedigen om aankopen te doen 
in de app en regelmatige gebruikers stimuleren uw app te installeren.   
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Houd rekening met het volgende wanneer u uw app structureert voor het meten van alle gegevens 
om inzicht te krijgen in de LTV: 

• Probleemloos afrekenen 
Maak de afrekenprocedure voor aankopen in de app eenvoudiger (knop voor 
inloggen/betalen, minder klikken/velden, aanschaffen met één klik). 

• Aankopen bijhouden 
Meet de lifetime value en het winkelgedrag van elke klant (of elk segment) door de 
conversies bij te houden. 

• Iets unieks bieden 
Roep de hulp in van gerenommeerde derden om u te ondersteunen bij het uitvoeren van 
complexere tracking/rapportage (zoals apparaat X, platform Y). 

• Alleen voor de app 
Maak gebruik van unieke app-functies om specifieke conversies te stimuleren (zoals camera, 
locatie, QR-codes, meldingen, offline). 
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1.2.2 Telefoongesprekken genereren 

De smartphone biedt consumenten de mogelijkheid om in realtime in contact te komen met een 
persoon die hen kan helpen een probleem op te lossen, een vraag te beantwoorden of op dat 
moment een taak te voltooien, waar ze zich ook bevinden. Wellicht staan ze met pech op de 
vluchtstrook, zijn ze naar een nieuw huis verhuisd waar geen telefoonaansluiting aanwezig is of 
zitten ze op de bank naar een belangrijke wedstrijd te kijken en gebruiken ze hun telefoon omdat dit 
de meest efficiënte manier is waarop ze hun taak kunnen voltooien. Of misschien willen ze gewoon 
even met iemand praten voor ze een beslissing nemen. 
 
Houd rekening met het volgende wanneer u van plan bent het aantal telefoongesprekken te 
verhogen: 

• Hoewel telefoons al heel lang worden gebruikt, is de manier waarop dit gebeurt, veranderd 
door de komst van mobiele telefoons. 

• Consumenten willen kiezen hoe ze contact opnemen met uw bedrijf. Soms is het 
bijvoorbeeld handiger om te bellen. 

• Consumenten bellen vaker dan ooit. 
• Lift mee op de populariteit van telefonisch contact. Telefoongesprekken genereren verkopen 

en reële resultaten voor uw bedrijf. 
 
Consumenten gebruiken hun smartphones nog steeds om te bellen. Dit kan een verrassing voor u 
zijn, aangezien dergelijke apparaten met name worden gebruikt om vrienden tekstberichten te 
sturen of om op social media-netwerken te surfen. Maar in werkelijkheid hebben smartphones de 
mogelijkheid om telefoongesprekken te voeren op een vergelijkbare manier veranderd als de manier 
waarop mensen gebruikmaken van internet. Nu kunnen ze op elk gewenst moment vanuit elke 
locatie bellen. 
 
Met een telefoon die toegang heeft tot internet, is de manier waarop mensen naar bedrijven zoeken 
en contact opnemen, volledig veranderd. Denk eens terug aan hoe het was toen er nog geen 
smartphones bestonden. Als u een bedrijf wilde bellen, moest u het nummer opzoeken in het 
telefoonboek, moest het telefoonnummer al in uw lijst met contactpersonen staan of moest u 
toevallig een billboard/tv-advertentie/gedrukte advertentie zien. 
 
Nu kunt u op elk gewenst moment het telefoonnummer van elk gewenst bedrijf opzoeken. 
 
Er zijn veel situaties denkbaar waarin een telefoontje gemakkelijker is (voor de beller), maar meestal 
is er sprake van een van de volgende drie gevallen: 

1. De situatie van de beller. Iemand is bijvoorbeeld onderweg: hij of zij laat de hond uit, zit in de 
auto, enz. De persoon in kwestie heeft dan niet beide handen vrij of moet op de weg letten. 

2. De reden waarom iemand belt (een ingewikkeld probleem met een verzekering, een afspraak 
plannen, interesse in een auto met veel opties en functies). 

3. Persoonlijke voorkeuren (er zijn veel mensen die de voorkeur geven aan interactie met een 
andere persoon). 

De ontwikkeling van smartphones heeft ervoor gezorgd dat het eenvoudiger is om contact op te 
nemen met bedrijven, zowel thuis als onderweg. 
 
Tijdens een telefoongesprek kunnen mensen een keuze maken, vooral als de persoon aan de andere 
kant van de lijn niet alleen een bestelling opneemt, maar ook daadwerkelijk producten aanprijst. 
Deze personen kunnen omgaan met bezwaren, mensen geruststellen, mensen het juiste product of 
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de juiste service aanbieden en uw bedrijf de mogelijkheid geven om in contact te komen met 
klanten. 

Het aantal telefoongesprekken stimuleren 

Nu u begrijpt hoe belangrijk telefoongesprekken kunnen zijn, gaan we bekijken hoe u meer 
telefoongesprekken kunt genereren.  Google kan u helpen meer telefoongesprekken voor uw bedrijf 
te genereren en u een oplossing bieden waarmee u het aantal telefoongesprekken kunt bijhouden 
en optimaliseren. In brede zin kunnen we u helpen het gemakkelijker voor klanten te maken om u te 
bellen, u helpen deze telefoongesprekken nauwkeurig te meten, uw campagnes te optimaliseren op 
basis van deze metingen en aanbevelingen te doen voor manieren waarop u uw bedrijf kunt 
optimaliseren voor telefoongesprekken. 
 
De eerste stap naar succesvolle telefoongesprekken is het uw klanten gemakkelijk te maken om via 
elk kanaal contact met u op te nemen (bijvoorbeeld via het zoeknetwerk, op uw website, in uw app, 
enz.) 
 
Met oproepextensies kunnen uw klanten door middel van 'click to call' rechtstreeks contact met u 
opnemen via advertenties in het zoeknetwerk 
 
Oproepextensies zijn de primaire manier waarop we dit kunnen realiseren. Hierdoor wordt er een 
mooie kleine belknop aan uw advertenties toegevoegd zodat mensen u met slechts één klik kunnen 
bellen. Ze hebben nog steeds de mogelijkheid om door te klikken naar uw website, maar op deze 
manier kunnen ze zelf kiezen op welke manier ze u willen bereiken. 
 

Maak gebruik van alleen bellen-advertenties als u primair bent gericht op het genereren van 
gesprekken 
 
Alleen bellen-advertenties zijn een uitstekende optie voor adverteerders die niet over een mobiele 
site beschikken of lage conversieratio's via mobiel hebben. Als u wilt dat mensen u alleen kunnen 
bellen en u hen geen andere opties wilt geven, kunt u gebruikmaken van alleen bellen-advertenties. 
De koptekst en de belknop van deze advertenties beschikken over 'click-to-call'-functionaliteit. Alleen 
bellen-advertenties zijn zeer effectief als de conversieratio op uw mobiele site laag is of als uw site 
nog niet is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. 
 
Meten 
Vervolgens moet u de prestaties van gesprekken meten en bepalen welke campagnes de beste 
resultaten leveren. Werken deze goed? Welke gesprekken zijn afkomstig van uw advertenties? 
Welke campagnes genereren de meeste gesprekken? 
 
Google-doorschakelnummers maken gedetailleerde oproeprapportage mogelijk. Oproepen worden 
probleemloos via een dynamisch Google-doorschakelnummer naar uw bedrijf doorgeleid. 
 
Wanneer u oproepextensies instelt, kunt u Google-doorschakelnummers inschakelen waarmee u 
dergelijke metingen kunt uitvoeren. We leiden de oproep dan door naar een uniek nummer (in feite 
zijn dit verschillende nummers voor elke campagne, advertentiegroep, advertentie en zoekwoord). 
Dit doen we zodanig dat de gebruiker hier geen hinder van ondervindt. Uw telefoon gaat op de 
normale manier over, maar u heeft bovendien de volgende mogelijkheden: 



 
 

 

13 

• U kunt bekijken welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes 
telefoongesprekken naar uw bedrijf genereren. 

• U heeft inzicht in het rendement op uw investering (Return on Investment, ROI) en kunt 
beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot uw advertentie-uitgaven. 

• U kunt flexibele biedstrategieën gebruiken (zoals doel-CPA en doel-ROAS) waarmee uw 
campagnes automatisch worden geoptimaliseerd op basis van uw bedrijfsdoelen. 

 
In het rapport 'Oproepdetails' worden alle oproepen naar uw bedrijf weergegeven die door uw 
advertenties zijn gegenereerd, zoals wanneer een oproep is geplaatst, of er werd opgenomen, de 
duur van het gesprek en het netnummer van de beller. Aan de hand hiervan kunt u nagaan welke 
campagnes goed werken en welke niet. 
 

Conversies meten 
Met oproepconversies via de website kunnen adverteerders conversies meten en toewijzen die zijn 
gegenereerd door gebruikers die op een advertentie met een oproepextensie hebben geklikt, daarna 
de website van de adverteerder hebben bezocht en vervolgens naar het telefoonnummer op de 
website hebben gebeld. 
 
Gebruikmaken van prestatiegegevens om de prestaties van uw advertenties te optimaliseren 
Nu u metingen uitvoert en over alle gegevens van uw gesprekken beschikt, kunt u beter inzicht 
vergaren en optimalisaties uitvoeren. U kunt uw uitgaven optimaliseren op basis van de campagnes, 
advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden die de effectiefste oproepconversies genereren. 
 
Overwegen om gebruik te maken van flexibele biedstrategieën om biedingen automatisch te optimaliseren 
Deze oproepgegevens geven u inzicht in welke campagnes, advertenties en zoekwoorden u de beste 
resultaten opleveren. Net zoals u uw traditionele e-commerce-campagnes kunt optimaliseren voor 
de beste prestaties, kunt u nu hetzelfde doen door telefoongesprekken mee te tellen. 
 
U kunt ook onze functies voor automatisch bieden gebruiken, zoals doel-CPA en doel-ROAS, zodat er 
effectief naar uw doelen wordt toegewerkt en u de conversies mee kunt tellen die afkomstig zijn van 
telefoongesprekken. We beschouwen telefoongesprekken als echte conversies, dus met alle 
methoden waarmee u conversies kunt optimaliseren, kunt u ook telefoongesprekken optimaliseren. 
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1.2.3 Online verkopen stimuleren 

Wees relevant wanneer u omgaat met nieuwe consumentencontexten 

Relevantie is van belang, vooral bij mobiel. Sommige klanten willen bellen. Anderen zijn op zoek naar 
een winkel in de buurt. Veel van hen zijn 's avonds thuis en overdag onderweg. Als u de juiste 
advertentie-ervaring biedt, kunt u uw ROI aanzienlijk verbeteren. 
 
Het is essentieel om uw klanten de juiste advertentie-ervaring te bieden. Dit betekent dat u zich op 
uw boodschap moet richten, zodat deze in overeenstemming is met de werkelijke behoeften voor 
mobiel. Mobiele gebruikers hebben geen tijd om uw volledige digitale ervaring te doorlopen 
wanneer ze bezig zijn op hun smartphone. Ze zijn vaak gericht op één of twee zaken. 
 
Daarnaast kunt u uw relevantie finetunen op mobiele consumenten door advertentie-indelingen te 
gebruiken die vooral geschikt zijn voor mobiel. 
 
Tot slot kunt u biedingen op basis van context gebruiken om uw advertenties aan potentiële klanten 
weer te geven op manieren die beter zijn getarget en meer betekenis hebben. Hiermee krijgt u meer 
inzicht in welke combinatie van contexten het waardevolst voor u is en in de specifieke 
omstandigheden waarin uw klanten het meest geneigd zijn om u op te zoeken. Spelen hierin met 
name bepaalde tijdstippen een rol? Bepaalde locaties? Of misschien zelfs nabijheid tot specifieke 
plaatsen? 

Inzicht in alle mobiele conversies en deze meetellen 

Het is van cruciaal belang dat u alle mobiele conversies meetelt. U moet zich niet beperken tot online 
handelstransacties die op uw mobiele site plaatsvinden, want dan investeert u te weinig in mobiel. 
Naast conversies die beginnen en eindigen op uw mobiele site, moet u ook de conversies meetellen 
die afkomstig zijn van sessies via verschillende apparaten, evenals oproepen die afkomstig zijn van 
click-to-call-acties, bezoeken aan de winkel en aankopen via zoekopdrachten met de winkelzoeker op 
smartphones en conversies die plaatsvinden via uw mobiele app. 
 
Nog veel te vaak maken adverteerders onderscheid tussen consumenten die met hen in contact 
proberen te komen via mobiele apparaten en consumenten die hiervoor hun computer gebruiken. 
Het feit dat iemand via een smartphone zoekt, betekent niet dat deze persoon minder gemotiveerd 
is of minder waardevol is dan iemand die naar u op zoek is via een computer. Het is dezelfde 
consument die gebruikmaakt van het apparaat dat op dat moment het handigst voor hem is. 
 
Het eerste waar u voor moet zorgen, is daarom: wees bereikbaar voor alle potentiële klanten, welk 
apparaat ze ook gebruiken.  
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1.2.4 Verkopen in de winkel stimuleren 

Mobiel heeft een verandering in de digitale ervaring teweeg gebracht, vooral bij plaatselijke 
winkeliers. Het is niet juist om aan te nemen dat, omdat consumenten artikelen eenvoudig online 
kunnen kopen, bezoeken aan plaatselijke winkels minder belangrijk zijn geworden. Omdat 
consumenten tegenwoordig zowel onderweg als thuis, altijd en overal, aankopen kunnen doen op 
smartphones, tablets en laptops, verdwijnt de lijn tussen online en offline winkelen. En die 
ontwikkeling gaat snel. 
 
Mensen gaan misschien minder vaak naar plaatselijke winkels, maar wanneer ze hier toch naartoe 
gaan, zijn ze eerder geneigd iets te kopen en kopen ze ook meer. Bezoeken zijn doeltreffender, 
omdat mensen tijdens hun online zoektocht al bekend zijn geraakt met de producten die u verkoopt 
of die in uw winkel worden verkocht. 
 

Vier belangrijke manieren waarmee u het aantal verkopen in uw winkel kunt verhogen: 
1. Consumenten op de juiste locaties targeten 
2. Consumenten laten kennismaken met uw bedrijf met behulp van de juiste advertentie 
3. De offline invloed van uw online uitgaven meten 
4. De prestaties van meerdere kanalen optimaliseren 

Consumenten in de buurt van uw locaties targeten 

Maak gebruik van bodaanpassingen voor locaties om klanten in de buurt te bereiken. 
 
Als een mobiele gebruiker zich in de buurt van uw winkel bevindt, kunt u met behulp van 
bodaanpassingen voor locaties uw biedingen verhogen met een vooraf ingesteld percentage. 
Hierdoor krijgt uw advertentie een hogere positie en een betere zichtbaarheid wanneer klanten in de 
buurt zijn. 

Consumenten laten kennismaken met uw bedrijf met behulp van de juiste advertentie 

Zorg ervoor dat u de juiste advertentie-indelingen gebruikt, zodat kopers over alle informatie 
beschikken die ze nodig hebben voor en tijdens hun bezoek aan uw winkel (uw openingstijden, de 
producten die u op voorraad heeft, een routebeschrijving, enz.). 

Uw winkel promoten op Google Maps 

Relevante advertenties kunnen nu worden weergegeven op Google Maps nadat een gebruiker een 
zoekopdracht heeft uitgevoerd. Ze werken op desktopcomputers en mobiele apparaten, en bevatten 
een titel, een advertentietekst en een link naar een routebeschrijving. 

Lokale informatie toevoegen aan uw tekstadvertenties 

Met locatie-extensies kunnen klanten meteen een routebeschrijving naar uw bedrijf genereren. 
Klanten kunnen bovendien rechtstreeks telefonisch contact met u 
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opnemen via uw advertentie. Locatie-extensies geven mobiele gebruikers net dat beetje extra 
informatie waar ze waarschijnlijk naar op zoek zijn, zodat ze hier niet meer zelf naar hoeven zoeken. 
Net als in het voorbeeld vertelt u ze niet alleen hoe dicht ze in de buurt zijn, maar kunt u ze met één 
klik een routebeschrijving laten zien. 

Kopers in de buurt helpen de producten in uw winkel te vinden 

Met lokale voorraadadvertenties kunnen mensen zien welke producten u op voorraad heeft bij hen 
in de buurt. Deze handige zoekadvertenties met afbeeldingen worden alleen weergegeven wanneer 
een product beschikbaar is bij een winkel in de buurt. Ze vertellen mensen die op zoek zijn, exact hoe 
dicht dat artikel bij hen in de buurt is, zodat ze naar de winkel kunnen gaan om het te kopen. 
Wanneer een koper op de advertentie klikt, wordt hij of zij naar een lokale etalage van Google geleid 
en worden er andere producten, inclusief de prijs, weergegeven die in die winkel in de buurt op 
voorraad zijn. Dit is allemaal gebaseerd op de datafeed van uw lokale voorraad, dus gebruikers 
kunnen naar uw winkel gaan en het artikel kopen… en misschien nog wel meer. 

De offline invloed van uw online uitgaven meten 

Krijg inzicht in de impact van uw online advertenties op het gedrag van uw consumenten in de echte 
wereld.  Het geografische rapport van AdWords geeft u inzicht in prestaties op verschillende 
targetingniveaus en brengt mogelijkheden voor bieden op locaties aan het licht. Met deze 
rapportage op basis van locaties worden bepaalde zoekopdrachten in de buurt van uw winkel 
weergegeven. Aan de hand daarvan kunt u inzicht krijgen in de offline impact ervan. U kunt 
bovendien gebruikmaken van verschillende rapportagetools, waaronder 'Rapportage van 
winkelbezoeken' en 'Toeschrijving van winkeltransacties', zodat u kunt bepalen hoe online 
advertenties resulteren in bezoeken aan uw winkel en hoe ze transacties in de winkel genereren. 
 
Wanneer mensen zich in uw winkel bevinden en op zoek zijn naar een ander artikel of een andere 
kleur of maat, kunnen ze uw lokale voorraad bekijken in de lokale etalage van Google, zodat ze in uw 
winkel datgene kunnen vinden waarnaar ze zoeken.   

De prestaties van meerdere kanalen optimaliseren 

Bij beslissingen over budgetten en biedingen moet rekening worden gehouden met de waarde van 
offline acties van consumenten die zijn beïnvloed door uw online advertenties. Omnichannel is een 
verkoopbenadering voor meerdere kanalen die ervoor zorgt dat de klant een naadloze 
winkelervaring krijgt, of de klant nu online winkelt via een desktopcomputer of een mobiel apparaat, 
via de telefoon of in een fysieke winkel. Als u uw omnichannel-prestaties wilt optimaliseren, moet u 
inzicht hebben in de offline impact. Een aantal zeer slimme marketeers kijken nu naar de totale 
verkoop die elke marketingeuro overal genereert: op de website, via het callcenter en in winkels. 
 
Google Mijn Bedrijf is een goed startpunt. Wellicht is dit product al bij u bekend onder de oude 
naam, Google Places. Wanneer consumenten zoekopdrachten uitvoeren die aan uw bedrijf zijn 
gerelateerd, worden uw locatie, de openingstijden en uw telefoonnummer weergegeven. Dit is 
correcte, alledaagse, essentiële informatie waarmee mensen u kunnen vinden. 
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• Als u met de zoekfunctie bijvoorbeeld twee offline verkopen ontvangt voor elke online 
verkoop en u deze verkopen niet meet, onderwaardeert u uw uitgaven aan zoeken volledig. 

• Uw biedingen zijn te laag en u laat verkopen en winst liggen, zowel online als offline. 
• Op de lange termijn kunt u niet concurreren met degenen die metingen uitvoeren en bieden 

op basis van een vollediger beeld. 
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1.2.5 Merkbekendheid vergroten 

Dankzij een betere merkbekendheid kunnen uw klanten kennismaken met uw merk en met datgene 
wat u aanbiedt. Het medialandschap en de aandacht van consumenten zijn verdeeld, dus is het 
moeilijker dan ooit om op verschillende apparaten een grote doelgroep in contact te brengen met 
uw merk. Als u tegenwoordig een betere merkbekendheid wilt krijgen, moet u ervoor zorgen dat 
mensen u zien en onthouden, zodat ze weten dat uw merk bestaat op het moment dat ze een 
aankoop gaan doen. 
 
Weet u nog hoe het medialandschap er 20 jaar geleden uitzag? Er waren drie tv-kanalen, waarop 
slechts een handvol zeer populaire programma's werd uitgezonden. Door simpelweg tussen deze 
programma's een reclamespot te vertonen, kon u 80 tot 90 procent van de doelgroep bereiken. Maar 
tegenwoordig is alles anders. Gemeten in het aantal uren per dag dat mensen hierop actief zijn, zet 
internet alle overige media in de schaduw. Deze tijd wordt bovendien doorgebracht op miljoenen 
websites, in duizenden apps, op laptops, desktops, telefoons, tablets, OTT-apparaten, horloges, 
televisies met internetaansluiting, enz. En dat allemaal vaak op dezelfde dag. Tegenwoordig hebben 
we meer mogelijkheden om mensen te bereiken, niet alleen wanneer ze ontspannen op de bank 
zitten, maar ook wanneer ze intensief op zoek zijn, video's bekijken en content delen. U hoeft ze niet 
alleen tijdens primetime aan te spreken; u kunt ze altijd bereiken, gedurende de gehele dag, op elk 
apparaat. 
 
Wanneer u weet hoe en waar uw doelgroep tijd doorbrengt, moet er meer gebeuren dan alleen uw 
online campagne uitvoeren op de betreffende sites. Uit een recent onderzoek is gebleken dat 56 
procent van de vertoningen niet wordt gezien.  

Merkoplossingen 
Wij bieden een alternatieve benadering en een ander type oplossing waarmee beide problemen 
worden opgelost. U moet er zeker van kunnen zijn dat u uw doelgroep op verschillende apparaten 
kunt bereiken en dat uw doelgroep uw advertentie ook daadwerkelijk ziet. Met Google kunt u uw 
bekendheid vergroten dankzij gegarandeerde zichtbaarheid op verschillende apparaten. 
 
Met onze merkoplossing kunt u uw bekendheid vergroten doordat we een enorm bereik hebben en 
een groot aantal platforms en apparaten beslaan. Waarschijnlijk brengt uw doelgroep tijd door op 
sites in ons Google Display Netwerk en op YouTube.  
 
Houd deze vier stappen in gedachten als u uw merkbekendheid wilt vergroten:  

1. Vertel een pakkend verhaal met opvallende advertenties 
Met video's kunt u uitstekend de aandacht van uw doelgroep trekken en ervoor zorgen dat ze weten 
dat u bestaat en de boodschap van uw merk onthouden. Zorg ervoor dat uw advertenties opvallen 
en dat ze het verhaal vertellen dat u wilt overbrengen. 

2. Kies waar u uw doelgroep wilt bereiken 
Kies vervolgens de targeting zodanig dat u de juiste inhoud op een efficiënte manier overbrengt om 
de juiste mensen op het juiste moment te bereiken.  

3. Betaal alleen als uw advertentie zichtbaar is 
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Zorg ervoor dat u zichtbare vertoningen koopt, zodat elke vertoning doel kan treffen. Als u alleen 
voor zichtbare vertoningen betaalt, profiteert u beter van uw campagnebudget. 
 

4. Meet en optimaliseer op basis van daadwerkelijke statistische gegevens van belangrijke 
merken 

Tot slot willen we u helpen meer contact te maken met uw doelgroep en gaandeweg optimalisaties 
uit te voeren, zodat u op de meest efficiënte manier presteert. Zorg ervoor dat u datgene meet wat 
er écht toe doet: de invloed van uw merk. 
 
Met display-advertenties van Google weet u zeker dat uw advertenties zichtbaar zijn en kunt u toch 
vertoningen kopen op basis van CPM zoals u gewend bent. Wanneer u zichtbare vertoningen koopt, 
besteedt u uw geld niet aan advertenties die niet worden gezien en genereert u dankzij deze 
efficiëntie wellicht meer weergaven met hetzelfde budget. Sterker nog: we hebben ontdekt dat het 
aantal weergaven van display-advertenties van Google die zijn gekocht met zichtbare CPM, met 55 
procent is gestegen in vergelijking met CPC-campagnes. Meer weergaven betekent dat meer mensen 
uw boodschap hebben gelezen en bekend zijn geraakt met uw merk. 
 
Zoals we al eerder hebben besproken, is het moeilijk om snel merkbekendheid op te bouwen via één 
mediatype, aangezien onze mediaomgeving steeds gefragmenteerder wordt. Vroeger was het 
eenvoudig om een groot publiek te bereiken door middel van reclamespots op televisie, maar 
tegenwoordig verdelen mensen hun tijd over verschillende media. Een van de manieren waarop u 
snel de aandacht van mensen kunt trekken, is met de YouTube-masthead. Hiermee kunt u binnen 24 
uur een vertoningsaandeel van 100 procent behalen. Dankzij de enorme omvang van YouTube 
(waarop meer 18- tot 34-jarigen worden bereikt dan op welk kabelnetwerk in de VS dan ook) kunt u 
uw doelgroep snel op één locatie bereiken. 
 
Als u meer bekendheid wilt genereren, wilt u er zeker van zijn dat uw merk op een prominente 
locatie wordt weergegeven. Met YouTube-mastheads kunt u een vertoningsaandeel van 100 procent 
behalen, niet alleen op de YouTube-desktopsite, maar ook op de mobiele YouTube-site en in de 
YouTube-app.  
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1.3 Verkoopargumenten van Google 

Nu we hebben besproken wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn voor adverteerders die hun 
doelen willen bereiken met behulp van mobiele apparaten, is het een goed moment om eens op een 
rijtje te zetten waarom het Google-platform hiervoor zo geschikt is. We kunnen vijf hoofdredenen 
onderscheiden: een uitstekend bereik op mobiele apparaten, de beschikbaarheid van advertentie-
indelingen die de betrokkenheid en waarde vergroten, een prestatie- en trackinggerichte focus voor 
een optimaal rendement op investering, integratie met Google Play voor tracking en targeting, en 
een transparante voorraad. 

Mobiel bereik 

In het mobiele landschap heeft Google een wereldwijd bereik: 
• Een mobiel app-netwerk met meer dan 650.000 apps (bron) 
• De grootste zoekmachine voor mobiele apparaten 
• Een mobiel Display Netwerk met meer dan 500.000 voor mobiele apparaten 

geoptimaliseerde sites (bron) 
• Een mobiel videoplatform met de helft van alle weergaven op YouTube via mobiele 

apparaten (bron) 
• Een mobiele e-mailclient met Gmail 

Advertentie-indelingen om de betrokkenheid en waarde te stimuleren 

Voor werkelijk krachtige targeting is context net zo belangrijk als intentie. Met Google bereikt u als 
adverteerder niet alleen eenvoudig uw doelgroep (intentie), maar u kunt dit doen waar uw 
doelgroep zich ook bevindt op internet (context), niet slechts in één app. 
 
Locatiesignalen zijn essentieel op mobiele apparaten. Google bevindt zich op het hoogste niveau wat 
betreft aanbiedingen voor bieden per afstand en krachtige tools voor targeting op locatie. 
 
Aangepaste mobiele advertenties voor app-installaties kunnen bijvoorbeeld automatisch relevante 
app-gegevens uit een app van een adverteerder ophalen en deze invoeren in de advertentie-indeling. 
Deze advertenties targeten ook alleen gebruikers die de app van de adverteerder niet eerder hebben 
gedownload. Ze kunnen ook gebruikmaken van 'geverifieerde klikken', zodat wanneer een gebruiker 
op een advertentie klikt, hem wordt gevraagd die klik te bevestigen om te voorkomen dat mensen 
per ongeluk op een advertentie klikken. 

Campagneprestaties en optimalisatie van tracking 

Bereik geen apparaten, maar mensen: Google kan veel van de waardevolle acties van uw klanten 
meten, ongeacht van welk apparaat of uit welk kanaal deze waardevolle acties afkomstig zijn.  Meet 
de mobiele acties die gebruikers uitvoeren (aankopen, telefoongesprekken, app-downloads, 
routebeschrijvingen, enz.) in verschillende kanalen (in het zoeknetwerk, in video's, in het Display 
Netwerk, in apps, enz.) en op verschillende apparaten. 
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Google zet gegevens om in handelingen met behulp van tools voor bieden, targeting en 
optimalisatie.  Zet het enorme aantal inzichten voor verschillende kanalen en apparaten om in 
beslissingen voor bieden en optimalisatie. 

• Conversion Optimizer voor apps: AdWords houdt automatisch rekening met tientallen 
signalen (locatie, tijdstip, CTR, apparaat, enz.) en past biedingen aan de voorraad voor het 
zoeknetwerk en het Display Netwerk aan zodat adverteerders hun gewenste doelstellingen 
voor kosten per installatie kunnen behalen 

• Bevestigde klikken: met de mobiele display-advertenties van Google worden onbedoelde 
klikken voorkomen doordat de intentie van gebruikers wordt bevestigd voordat zij worden 
doorgeleid naar de downloadpagina van de app. 

• Automatische uitsluitingen: sjabloonadvertenties voor de promotie van mobiele apps van 
Google worden automatisch uitgesloten van weergave aan gebruikers die de app van de 
adverteerder al hebben gedownload. 

Integratie met Google Play voor bijhouden en targeting 

Omdat Google over een eigen app store, Google Play, beschikt, kunt u profiteren van unieke 
inzichten en aangepaste targeting gebruiken: 

• Mensen die vergelijkbare apps hebben geïnstalleerd: target gebruikers die apps in dezelfde 
categorie als de uwe hebben gedownload. Met een app waarmee mensen naar hotels 
kunnen zoeken, kunt u bijvoorbeeld gebruikers targeten die al reis-apps hebben 
gedownload. 

• Mensen die aankopen hebben gedaan in de app: target gebruikers die voor apps hebben 
betaald of een aankoop hebben gedaan in een app. Een adverteerder voor games kan 
bijvoorbeeld andere gebruikers targeten die voorheen geld hebben uitgegeven in game-
apps. 

• Bijhouden van installaties van Android-apps zonder code: Google biedt adverteerders de 
mogelijkheid om hun Android-downloads bij te houden zonder dat ze een code aan hun app 
hoeven toe te voegen. 

Transparantie van de voorraad 

Google heeft een open filosofie wat betreft de Play Store en App-marktplaats, waardoor u de apps 
van uw adverteerder beter leert kennen. Dit betekent ook dat u meer inzicht krijgt in het bijhouden 
en meten van uw advertentiecampagnes. 
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1.4 Praktische tips 

Onderstaande praktische tips maken deel uit van de serie met praktische tips van Google waarin 
strategisch advies wordt gegeven over belangrijke marketingtactieken voor zoekmachines. Met deze 
tips kunt u meer uit AdWords halen. Deze serie is gebaseerd op interne gegevens van Google en 
goedgekeurd door de mensen die AdWords hebben gebouwd, en biedt de basis waarop u uw 
betaalde zoekstrategieën kunt bouwen. Bekijk deze praktische tips voor mobiele apparaten en voeg 
ze toe als bladwijzer zodat u ze in de toekomst eenvoudig terug kunt vinden. 
 
Tips voor smartphones 
Aangezien mensen dol zijn op hun smartphone, zijn ze medebepalend voor de manier waarop mensen 
op internet zoeken en surfen. AdWords biedt verschillende manieren om mobiele gebruikers op een 
effectieve manier aan te spreken. Met goede mobiele advertenties kunt u uw bedrijf laten groeien. 
 
Mobiele-app-installaties aanboren 
Het is een hele klus om ervoor te zorgen dat uw mobiele app wordt ontdekt. Lees hoe u downloads 
van uw app kunt stimuleren en een waardevol gebruikersbestand kunt opbouwen. 
 
Mobiele-app-engagement vergroten 
Wanneer u eenmaal een gebruikersbestand heeft opgebouwd voor uw mobiele app, is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat mensen uw app blijven gebruiken. Ontdek hoe u gebruikers kunt benaderen 
om hen opnieuw te interesseren voor uw app. 
 
Een goed gesprek 
De interactie van een klant met uw bedrijf kan via verschillende kanalen verlopen: online, in uw 
winkel of via de telefoon. In deze handleiding bespreken we alle manieren om oproepen naar uw 
bedrijf te genereren en ze te optimaliseren voor een zo hoog mogelijk rendement. 
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1.4.1 Het belang van een mobiele site 

Moet u een mobiele website of een mobiele app maken voor uw merk? Het antwoord is vaak 'beide', 
omdat ze elk zijn gericht op een ander type klant. Een app is in wezen een bladwijzer voor vaste 
klanten die de moeite hebben genomen om uw app te downloaden. Via de app kunnen ze 
gemakkelijker interactie met uw merk hebben. Een mobiele site is bedoeld voor alle andere mensen. 
 
Terwijl apps effectief kunnen zijn om de relatie met vaste klanten te versterken, is de meerderheid 
van uw verkeer waarschijnlijk afkomstig van internet. En terwijl apps moeten worden ontworpen 
voor specifieke platforms, is een mobiele site voor iedereen toegankelijk op alle schermen. Het 
hebben van een app is niet hetzelfde als het hebben van een mobiele strategie. 
 
Als u prioriteiten moet stellen en moet kiezen tussen een app en een mobiele site, moet u in eerste 
instantie een mobiele site maken. Zodra de mobiele site live wordt weergegeven, kunt u een mobiele 
app voor vaste klanten introduceren. 
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1.4.2 Behoeften op mobiele sites 

Voor mobiele apparaten geoptimaliseerde websites 

Beperk de gebruikservaring niet, maar pas deze aan. Klanten willen een aangepaste ervaring beleven 
die is gebaseerd op het apparaat dat ze gebruiken, maar tegelijkertijd willen ze ook een volledige 
ervaring. Zorg ervoor dat u uw ontwerp echt richt op mobiele apparaten en niet gewoonweg inhoud 
van uw desktopsite haalt en deze passend maakt voor mobiele apparaten. 
 
Als u een ontwerp maakt voor mobiele apparaten, moet u wat afstand nemen en de gehele ervaring 
opnieuw bekijken vanuit het perspectief van mobiele gebruikers en met hun wensen in gedachten. 
Uw mobiele site verschilt niet alleen qua grootte van uw desktopsite, maar ook omdat consumenten 
zich in een mobiele context anders gedragen. Bezoekers van uw mobiele site kunnen zich op een 
ander punt in de aankooptrechter bevinden. Hoe wordt uw site weergegeven aan mobiele 
gebruikers? Maakt u het hen gemakkelijk om met u in contact te komen of zijn er obstakels aanwezig 
tussen hen en datgene waarnaar ze op zoek zijn? 
 
Als u bezoekers wilt omzetten in klanten, moet uw site goed werken op verschillende apparaten, van 
smartphones tot laptops. Ga na hoe uw site presteert op het gebied van mobielvriendelijkheid en 
snelheid, en ontdek mogelijke verbeterpunten. Test uw site. 
 
Denk eens na over de gemiddelde browse-ervaring op een pc: gebruikers zitten vaak in een 
comfortabele positie voor een scherm van 10 tot 15 inch, gebruiken een trackpad of muis en hebben 
een volledig toetsenbord tot hun beschikking om complexe zoekopdrachten in te voeren of langere 
formulieren in te vullen. Vergelijk dit met iemand die content bekijkt op een smartphone: hij of zij is 
hoogstwaarschijnlijk onderweg, kijkt naar een scherm van 4 tot 6 inch en heeft vaak maar één hand 
vrij om het scherm te bedienen en tekst in te voeren. 
 
Om deze redenen wordt voor een mobielvriendelijke ervaring doorgaans gebruikgemaakt van een 
vereenvoudigde navigatie, afbeeldingen die sneller laden en gestroomlijnde tekst. Op veel 
succesvolle mobiele sites hoeft u niet of nauwelijks te scrollen of te typen en tikt u op grote 'touch 
targets', waarbij rekening wordt gehouden met het gebrek aan nauwkeurigheid op een 
aanraakscherm. 
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1.4.3 App-ontwerp en inzichten in Play starten 

Wanneer u een mobiele site heeft gemaakt, is uw volgende stap het gebruiken van apps om uw 
relatie met gebruikers te versterken. Dit zijn de belangrijkste punten waarmee u rekening moet 
houden wanneer u met apps met een merknaam werkt. 

Bied gebruikers entertainment, functionaliteit of beide 

Als uw app niets aantrekkelijks heeft te bieden, houdt deze het niet lang uit. Wees duidelijk over 
waarom u de app heeft ontwikkeld. Wilt u uw gebruikers een nieuw type functie bieden? Beloon 
loyaliteit. 

Ontwerp uw app voor de grootste mobiele platforms 

Als beperkte middelen u dwingen om prioriteiten te stellen, ontwikkel uw apps dan voor de mobiele 
platforms van de meestgebruikte besturingssystemen. 

Overweeg ‘hybride’ apps te maken die op zowel smartphones als tablets kunnen worden 

geïnstalleerd 

In plaats van dat u afzonderlijke apps maakt die uw gebruikers moeten downloaden voor 
smartphones en tablets, kunt u ook één ‘hybride’ app maken die de lay-out automatisch aanpast aan 
de beste pasvorm voor elk apparaat dat wordt gebruikt. 

Zorg voor een ‘made-for-app’-ervaring; breng uw mobiele website niet over naar een app 

Apps kunnen functies bieden die mobiele sites niet kunnen bieden, zoals meldingen, camera-
integratie en aankopen doen met één klik. Gebruik de toegevoegde functionaliteit om app-
gebruikers, die andere verwachtingen en behoeften hebben dan bezoekers van een mobiele site, een 
betere ervaring te bieden. Bij apps die een mobiele website van een bedrijf spiegelen of apps 
waarnaar de mobiele versie van de website is overgebracht, ontbreekt de mogelijkheid om op een 
intensievere manier met app-gebruikers om te gaan. 

Promoot uw app om uw gebruikersbestand uit te breiden 

• Target uw bestaande klanten via links op websites voor desktopcomputers en mobiele 
apparaten, nieuwsbrieven voor klanten of andere kanalen die u al gebruikt om hen te 
bereiken. 

• Koppel mobiele advertenties die in andere gratis apps worden weergegeven, rechtstreeks 
aan de downloadpagina van uw app. 

• Gebruik mobiele zoekadvertenties om gebruikers rechtstreeks naar uw app in app stores te 
leiden. 

• Plan uw promotie-inspanningen in combinatie met een PR-boost om de impact te 
maximaliseren. 



 
 

 

26 

Denk verder dan de installatie 

Maximalisatie van het aantal app-downloads en app-gebruikers is logischerwijs de natuurlijke eerste 
stap in een app-strategie. Maar u moet verder denken dan aan het aantal installaties alleen. Bedenk 
hoe u uw app-gebruikers op een actieve manier bij uw app kunt betrekken om het aantal transacties 
en verkopen te stimuleren. Dit kunt u uitwerken in het ontwerp van uw app, in de manier waarop u 
remarketing uitvoert op de gebruikers van uw app, in de wijze waarop u na verloop van tijd contact 
met hen opneemt en in de analyse- en optimalisatietools die u voor uw app instelt. 

App-richtlijnen 

Hier volgen meer richtlijnen voor hoe u kunt blijven investeren in uw app en deze kunt blijven 
bijwerken. 

Ontwerpen 

Slimme merken weten dat een app een hulpmiddel kan zijn om hechtere relaties met klanten op te 
bouwen en om meer verkopen te genereren. Om die reden ontwerpen ze hun app op een geheel 
andere wijze dan hun mobiele site. Verzekeringsmaatschappijen kunnen een app 
aanbieden waarmee klanten hun account kunnen beheren of ondersteuning kunnen krijgen na een 
ongeluk, terwijl de bijbehorende mobiele sites meer gericht zijn op hoe u een offerte of meer 
informatie aanvraagt. 
 
Uw app kan een belangrijk kanaal zijn waarmee u verkopen kunt genereren, loyaliteit kunt 
opbouwen of allebei. 

Meten 

App-gebruikers zijn doorgaans uw meest loyale klanten, dus negeer hen niet. Met nieuwe 
remarketingtechnologieën is het mogelijk om actief betrokken te blijven bij uw app-gebruikers door 
getargete advertenties alleen weer te geven aan personen die uw app hebben gedownload. 
 
Hiertoe moeten bedrijven hun apps geschikt maken voor ‘deep links’, waarmee online advertenties 
gebruikers rechtstreeks naar diepere, beter getargete gedeelten van een app kan leiden, in plaats 
van naar de startpagina. Dit kan een onmisbaar hulpmiddel zijn om in contact te blijven met 
bestaande app-gebruikers. Bovendien kunt u hun meteen nieuwe aanbiedingen, producten en 
functies laten zien die ze via de app kunnen gebruiken of aanschaffen. 

Beheer 

Met veel van de huidige analysepakketten, waaronder Google Analytics, kunt u de app-
betrokkenheid van gebruikers meten en een model van de lifetime value bekijken. In Google 
Analytics kunt u eenvoudig specifieke gebeurtenissen in de app bijhouden en hier een waarde aan 
toewijzen. Omdat de waarde van een app-download niet gelijk is aan die van een bezoek aan een 
website, zullen de gegevens die u bijhoudt, ook verschillend zijn. Zelfs als een app-gebruiker niet 
meteen een aankoop doet, blijft de app op de telefoon van een 
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gebruiker staan, zodat deze later eenvoudig toegang kan krijgen. We raden u aan gebeurtenissen te 
selecteren die waarschijnlijk binnen een korte periode, zoals 30 dagen, zullen plaatsvinden om 
waardevolle gebruikers snel te kunnen identificeren. Voeg naast acties die zijn gericht op transacties, 
ook acties toe die zijn gericht op betrokkenheid, zoals de app openen of hier zoekacties in uitvoeren. 
 
Zodra u weet wie uw meest waardevolle gebruikers zijn, gaat u na uit welke kanalen deze afkomstig 
zijn. In Android worden verwijzingen automatisch bijgehouden als u Google Analytics gebruikt, zodat 
u zonder problemen activiteiten in een app kunt herleiden naar een campagnebron. 
 
Als u een app-ontwikkelaar bent en u meer wilt weten over de specifieke manieren waarop u uw app 
kunt instellen, raden we u aan de Training voor Android-ontwikkelaars te volgen. Hier wordt onder meer 
uitgelegd hoe u een specifieke taak kunt uitvoeren met codefragmenten die u kunt hergebruiken in 
uw app. De cursussen zijn onderverdeeld in verschillende groepen die boven aan de navigatie aan de 
linkerzijde worden weergegeven. 
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MODULE 2 BIEDEN EN TARGETING 
 

2.1 Bodaanpassing voor mobiele apparaten 

Net als bij AdWords-campagnes voor mobiele apparaten, worden in mobiele campagnes biedingen 
en targeting gebruikt om te bepalen waar en wanneer uw advertentie wordt weergegeven.  Soms 
levert een klik u meer op wanneer deze afkomstig is van een mobiel apparaat of wanneer deze op 
een bepaalde tijd of vanuit een specifieke locatie wordt gegenereerd. Als u bodaanpassingen instelt, 
kunt u uw biedingen verhogen of verlagen om meer controle te houden over waar en wanneer uw 
advertentie wordt weergegeven. 

Bodaanpassingen 

Een bodaanpassing is een procentuele wijziging van uw biedingen. U kunt elk bod in uw campagne 
verhogen of verlagen om meer of minder concurrerend te bieden op apparaten, locaties, tijdstippen 
en meer. U kunt uw biedingen ook aanpassen op basis van hoe uw advertenties presteren, om op die 
manier uw ROI te verbeteren. 
 
Uw uitgaven voor afzonderlijke klikken kunnen variëren, aangezien uw biedingen worden gewijzigd 
op basis van de aanpassingen die u heeft ingesteld. Het totale dagbudget blijft echter ongewijzigd. 

Biedingen voor mobiele apparaten instellen 

Als u per campagne meer of minder gewicht toekent aan de rol die mobiele apparaten spelen, kunt u 
maximaal voordeel halen uit de mogelijkheden en verspilling voorkomen. Beoordeel aan de hand van 
conversiegegevens welk kanaal meer waarde oplevert.   
 
Als conversiegegevens aantonen dat mobiele apparaten meer waarde opleveren, verhoogt u de 
mobiele biedingen om daar optimaal op in te spelen. Als conversiegegevens echter laten zien dat er 
meer waarde afkomstig is van desktops, verlaagt u de mobiel-specifieke biedingen op basis van het 
verschil. 
 
Bepaal de hoogte van uw bieding voor mobiele apparaten op basis van de waarde die ze opleveren. 
Deze waarde berekent u door de het conversiepercentage voor mobiele apparaten te delen door het 
percentage voor desktops. Dit doet u als volgt: 

1. Klik op het tabblad Campagnes op Segment en kies Apparaat.   
2. Kies campagnes met voldoende gegevens voor consistente resultaten (90 dagen en meer dan 

20 conversies voor zowel mobiele apparaten als desktops). 
3. Gebruik de kolom Geschat totaal aantal conversies om het conversiepercentage voor desktops 

en voor mobiele apparaten vast te stellen. 
4. Deel het conversiepercentage voor mobiele apparaten door het percentage voor desktops -1 
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Bijvoorbeeld: 
• Conversiepercentage voor mobiele apparaten = 4,43% 
• Conversiepercentage voor desktops = 3,96% 
• (4,43% / 3,96%) -1 = 0,118 = 12% 

 
In dit voorbeeld krijgt u de meeste waarde van mobiele apparaten door de bodaanpassing in te 
stellen op +12%. 
 
De formule voor bodaanpassingen voor mobiele apparaten nog een keer: 
mobiele bieding = (conversiepercentage voor mobiel / conversiepercentage voor desktops) – 1 
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2.2 Zoekwoorden 

Zoekwoorden 

Net als bij de versie voor desktops, is het belangrijk dat adverteerders hun zoekwoorden goed 
plannen om hun campagne succesvol te maken. Ze kunnen de Display Planner of de 
Zoekwoordplanner gebruiken voor hun Display-campagnes en campagnes in het zoeknetwerk. 

Display Planner 

Een AdWords-hulpprogramma dat u ideeën aan de hand doet en schattingen maakt voor het 
plannen van een Display-campagne. Deze kunt u vervolgens eenvoudig aan uw account toevoegen of 
downloaden. 

• Met de Display Planner genereert u ideeën voor alle manieren waarop u het Display Netwerk 
kunt targeten. Targetingideeën zijn gebaseerd op de interesses van uw klanten of op uw 
bestemmingspagina. Ze hebben betrekking op zoekwoorden, plaatsingen (websites, video's, 
mobiele apps, categorieën voor mobiele apps), onderwerpen, interesses (affiniteiten, in-
marktsegmenten), demografie (leeftijd, geslacht) en remarketing. 

• Bij elk idee worden schattingen gegeven van het aantal vertoningen en van de historische 
kosten. U kunt deze schattingen en statistieken gebruiken als richtlijn voor het plannen van 
uw campagne in het Display Netwerk. Ze zijn echter niet bedoeld als nauwkeurige 
indicatoren voor toekomstige prestaties. 

• U vindt Display Planner onder het tabblad 'Hulpprogramma's' in uw account. 

Zoekwoordplanner 

Een tool die zoekwoordideeën en verkeerschattingen levert om u te helpen bij het opzetten van een 
zoeknetwerkcampagne. 

• Zoek naar zoekwoord- en advertentiegroepideeën op basis van termen die een omschrijving 
geven van uw product, service of website, of van een productcategorie die verband houdt 
met de producten of services waarvoor u reclame maakt. U kunt ook een zoekwoordenlijst 
opgeven of uploaden. Bovendien kunt u twee of meer zoekwoordenlijsten samenvoegen tot 
één nieuwe lijst waarin uw zoekwoorden worden gecombineerd. 

• Haal historische statistieken op, bijvoorbeeld hoe vaak mensen op een bepaald zoekwoord 
hebben gezocht en hoe concurrerend dat zoekwoord is. 

• U kunt ook verkeerschattingen ophalen, bijvoorbeeld hoeveel klikken en vertoningen uw 
zoekwoorden bij een bepaald bod en budget kunnen genereren. 

 
Als u deze tool wilt gebruiken, klikt u op het tabblad 'Hulpprogramma's' en selecteert u in het 
dropdown-menu de optie 'Zoekwoordplanner'. 
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2.3 Targeting 

Apps targeten 

Adverteerders kunnen mensen bereiken die mobiele telefoons en tablets gebruiken door 
advertenties weer te geven in apps. U kunt advertenties afstemmen op apps in het Display Netwerk 
of specifieke app-categorieën kiezen om te targeten. 

Targeten op het zoeknetwerk of Display Netwerk 

Net als bij desktopadvertenties kunt u mobiele advertenties in het zoeknetwerk of Display Netwerk 
targeten. Dit zijn de beschikbare targetingtypen. 

Google Zoeken en sites van zoekpartners 

U kunt uw tekstadvertenties als volgt targeten op Google Zoeken en het zoeknetwerk van Google. 
• Zoekwoordtargeting: kies woorden of woordgroepen die relevant zijn voor uw product of 

service, zodat uw advertenties worden weergegeven wanneer klanten deze termen 
gebruiken om via Google of sites van zoekpartners te zoeken. Door een lijst met zeer 
relevante zoekwoorden te maken, vergroot u de kans dat uw advertenties worden 
weergegeven aan de meest geïnteresseerde gebruikers. 

• Targeting op taal en locatie: kies de taal en geografische locaties, zoals een land, regio of 
plaats, waar uw klanten zich bevinden. Nadat u deze targetingaanduidingen heeft ingesteld, 
bepaalt AdWords aan wie uw advertenties worden weergegeven. Dit wordt bepaald aan de 
hand van het Google-domein van gebruikers (zoals www.google.nl of www.google.co.uk), de 
gebruikte zoekterm, het IP-adres van hun computers (op basis waarvan de geografische 
locatie kan worden geschat), de taalvoorkeur die voor Google is ingesteld en de talen van de 
sites die ze in het verleden hebben bezocht. 

• Apparaattargeting: geef uw advertenties weer voor de juiste mensen op alle apparaten, op 
basis van hun specifieke locatie, het tijdstip en apparaattype. 

 
Voorbeeld 
Als u een kinderdagverblijf in Groningen runt, kunt u het zoekwoord 'kinderdagverblijf' toevoegen en 
'Groningen en nabijgelegen plaatsen' als targetlocatie voor uw AdWords-campagne opgeven. Als 
mensen in Groningen de zoekopdracht 'kinderdagverblijf' opgeven in Google Zoeken, is het mogelijk 
dat uw advertentie wordt weergegeven naast de zoekresultaten. 

Websites die in samenwerking met Google advertenties weergeven 

U kunt uw tekst- en display-advertenties als volgt targeten op het Google Display Netwerk. 
• Contexttargeting: dit type wordt gebruikt om advertenties te koppelen aan sites of pagina's 

(ook wel automatische plaatsingen genoemd) op basis van de door u gekozen zoekwoorden of 
onderwerpen. AdWords analyseert de content en het onderwerp van elke website. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld gekeken naar de tekst, de taal, de opbouw van links en de 
paginastructuur. Op basis hiervan bepaalt Google de belangrijkste onderwerpen van elke 
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webpagina. De AdWords-advertenties worden op de pagina getarget op basis van de 
zoekwoorden of onderwerpen die u heeft geselecteerd en op basis van andere factoren, 
zoals de pagina's die de persoon aan wie uw advertentie wordt weergegeven onlangs heeft 
bekeken. 

• Zoekwoordtargeting: kies woorden en woordgroepen die verband houden met uw product of 
service, zodat Google uw advertenties automatisch kan targeten op relevante websites in het 
Google Display Netwerk die uw klanten bezoeken (ook wel automatische 
plaatsingen genoemd). 

• Targeting op onderwerp: target uw advertentie in één keer op meerdere pagina's over 
specifieke onderwerpen. Met targeting op onderwerp kunt u een breed scala aan pagina's in 
het Display Netwerk bereiken. 

• Plaatsingstargeting: kies websites in het Display Netwerk die uw klanten bezoeken en waar u 
uw advertenties wilt weergeven. Een plaatsing kan een volledige website of een deel van een 
website zijn. Met deze optie kijkt Google alleen naar de door u gekozen sites (zelfgekozen 
plaatsingen) wanneer we relevante plaatsen zoeken om uw advertenties weer te geven. In 
tegenstelling tot contexttargeting (automatische plaatsingen) zijn bij plaatsingstargeting 
geen zoekwoorden vereist. 

• Doelgroeptargeting: geef uw advertenties weer aan specifieke groepen mensen wanneer ze 
websites en apps in het Display Netwerk bezoeken. U kunt mensen die uw site al eerder 
hebben bezocht bereiken door een remarketingcampagne te maken, of door uw advertenties 
weer te geven aan affiniteitsdoelgroepen, in-market-doelgroepen, vergelijkbare doelgroepen 
of andere interesses. U kunt bijvoorbeeld affiniteitsdoelgroepen selecteren om potentiële 
klanten te bereiken en hen bekend te maken met uw bedrijf. Als u klanten wilt bereiken die 
onderzoek doen en actief overwegen producten of services aan te schaffen die u aanbiedt, 
kunt u in-market-doelgroepen selecteren. 

o U kunt ook doelgroepcategorieën onder 'Andere interesses' gebruiken om klanten te 
bereiken die waarschijnlijk uw site zullen bezoeken en die interesses hebben die niet 
aanwezig zijn in de affiniteitsdoelgroepen of in de in-market-doelgroepen. 

• Apparaattargeting: u kunt ervoor kiezen uw advertenties alleen weer te geven als mensen via 
een desktop- of laptopcomputer sites in het Display Netwerk bezoeken, of alleen wanneer ze 
iPhones of Android-apparaten gebruiken, of voor alle apparaten. 

 
Voorbeeld 
Als uw bedrijf kostuums verkoopt, kunt u het zoekwoord 'kostuums kopen' en het onderwerp 'Hobby's en 
vrijetijdsbesteding > Speciale gebeurtenissen > Feestdagen' toevoegen en uw beeldadvertentie targeten op 
iPhones of Android-apparaten. Wanneer mensen vervolgens hun Android-telefoon gebruiken om sites in het 
Display Netwerk te bezoeken die informatie bevatten over het kopen van kostuums, of over carnaval of feesten 
bevatten, is het mogelijk dat uw beeldadvertentie wordt weergegeven. 

Geavanceerde targetingopties 

U kunt specifieke besturingssystemen, apparaatmodellen, providers en draadloze netwerken 
targeten voor campagnes van het type 'Alleen in het Display Netwerk'. Voor andere campagnetypen 
zijn geen geavanceerde opties voor mobiele apparaten en tablets beschikbaar. Meer informatie over 
het instellen van geavanceerde targetingopties. 

Besturingssystemen 
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Een besturingssysteem (OS) is software die de software en hardware van een telefoon beheert. Apps 
vereisen gewoonlijk een besturingssysteem om te kunnen functioneren en zijn dus vaak OS-specifiek. 
Populaire besturingssystemen zijn Android (eigendom van Google) en iOS (eigendom van Apple). Bij 
het targeten van advertenties is het belangrijk om rekening te houden met de compatibiliteit van de 
app met het besturingssysteem. Als u bijvoorbeeld een app promoot die alleen beschikbaar is in de 
Google Play Store, moet u alleen Android targeten. 
 
Het besturingssysteem heeft ook gevolgen voor de tracking. Omdat Google eigenaar is van Android 
en de Google Play Store, zijn de instellingen voor Conversies bijhouden anders dan voor een app die 
via de Apple App Store is gedownload voor een iOS-apparaat. 
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2.4 Mobiel-specifieke biedstrategieën 

De waarde die wordt opgeleverd door mobiele apparaten en desktops verschilt per campagne. Het is 
belangrijk om biedingen voor elke campagne aan te passen op basis van de waarde die wordt 
gegenereerd op mobiele apparaten. Als u per campagne meer of minder gewicht toekent aan de rol 
die mobiele apparaten spelen, kunt u maximaal voordeel halen uit de mogelijkheden en verspilling 
voorkomen. Beoordeel aan de hand van conversiegegevens welk kanaal meer waarde oplevert.   

• Als conversiegegevens aantonen dat mobiele apparaten meer waarde opleveren, verhoogt u 
de mobiele biedingen om daar optimaal op in te spelen. 

• Als conversiegegevens echter laten zien dat er meer waarde afkomstig is van desktops, 
verlaagt u de mobiel-specifieke biedingen op basis van het verschil. 

 
Als u de biedstrategie voor mobiel gaat bepalen, kunt u eventueel kiezen voor automatisch of 
flexibel bieden. 

Automatisch bieden gebruiken 

Gebruik automatisch bieden om uw biedingen automatisch aan te passen met als doel binnen uw 
budget zo veel mogelijk klikken te ontvangen. U kunt ook een limiet voor het CPC-bod (kosten per 
klik) instellen als u niet meer dan een bepaald bedrag per klik wilt betalen. U kunt op elk gewenst 
moment overstappen op handmatig bieden, waarbij u uw eigen biedingsbedragen kiest. 
 
Automatisch bieden is de eenvoudigste biedstrategie van AdWords. Bij automatisch bieden hoeft u 
geen afzonderlijke biedingen op te geven voor zoekwoorden, advertentiegroepen of plaatsingen. In 
plaats daarvan stelt u een dagbudget in. AdWords helpt u dan uw CPC-biedingen (kosten per klik) aan 
te passen om zo veel mogelijk klikken te ontvangen binnen uw budget. 
 
Automatisch bieden is ideaal voor adverteerders die niet al te veel tijd willen besteden aan het 
instellen van biedingen, maar wel binnen hun budget zo veel mogelijk klikken op hun advertenties 
willen ontvangen. Als de biedingssuggesties u op enig moment niet bevallen, kunt u gemakkelijk 
overschakelen op handmatig bieden, waarbij u volledige controle heeft en de biedingsbedragen zelf 
instelt. 
 
Meer informatie over automatisch bieden. 

Flexibele biedstrategieën gebruiken 

• Met flexibele biedstrategieën worden biedingen automatisch ingesteld om uw 
prestatiedoelen voor specifieke campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden te 
optimaliseren. 

• Nadat u een strategie heeft gemaakt, wordt deze opgeslagen in uw Gedeelde bibliotheek voor 
gecentraliseerd beheer en het bijhouden van prestaties. U kunt uw strategie toepassen vanaf 
de tabbladen Campagnes , Advertentiegroepen  en Zoekwoorden. 
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Voordelen van flexibele biedstrategieën 
Flexibele biedstrategieën bieden u de mogelijkheid tot geautomatiseerd bieden, wanneer, waar en 
hoe u dit wilt, zelfs in meerdere campagnes of binnen een deel van een campagne. 
Als u bijvoorbeeld de strategie 'Klikken maximaliseren binnen doelbesteding' toepast op minder 
belangrijke zoekwoorden, optimaliseert AdWords automatisch de biedingen hiervan, terwijl u 
handmatige biedingen kunt blijven instellen voor uw belangrijkste zoekwoorden. Of u kunt de 
strategie 'Zoekpaginalocatie targeten' toepassen op belangrijke zoekwoorden binnen uw campagnes, 
zodat uw advertenties zo vaak mogelijk worden weergegeven op de eerste pagina met 
zoekresultaten van Google. 
 
Bij sommige strategieën worden biedingen aangepast met realtime gegevens, zoals apparaat, 
browser, locatie en tijdstip, om uw prestaties in advertentieveilingen te verbeteren. Bij sommige 
strategieën worden biedingen ook automatisch aangepast op basis van het feit of iemand wel of niet 
op een van uw remarketinglijsten voorkomt. 

Typen flexibele biedstrategieën 

  Flexibele biedstrategie Wanneer gebruiken Waar toepassen 

1 Klikken maximaliseren: uw biedingen 
automatisch instellen, zodat u de 
meeste klikken krijgt binnen een 
doelbestedingsbedrag dat u kiest. 

Flexibele versie van automatisch 
bieden 

Als sitebezoeken uw 
hoofddoel zijn 

Als u het verkeer voor 
langere termen wilt 
maximaliseren en 
tegelijkertijd binnen een 
bepaald bestedingsbedrag 
wilt blijven 

Campagnes, 
advertentiegroepen, 
zoekwoorden 

2 Zoekpaginalocatie targeten: uw 
biedingen automatisch aanpassen om 
uw advertenties boven aan de pagina 
of op de eerste pagina met 
zoekresultaten weer te geven. 

Nieuwe biedstrategie 

Als u meer zichtbaarheid wilt 
op de eerste pagina van de 
Google-zoekresultaten of in 
de topposities 

Campagnes, 
advertentiegroepen, 
zoekwoorden 

3 Overtreffingspercentage: uw biedingen 
automatisch instellen, zodat uw 
advertenties in zoekresultaten een 
hogere positie krijgen dan advertenties 
van een ander domein. 

Nieuwe biedstrategie 

Als u in zoekresultaten beter 
zichtbaar wilt zijn dan andere 
domeinen 

Campagnes, 
advertentiegroepen, 
zoekwoorden 

4 Doel-CPA (doelkosten per acquisitie): 
biedingen automatisch instellen om zo 
veel mogelijk conversies te genereren 

Als u de meeste conversies 
wilt krijgen met uw doel-CPA 

Campagnes, 
advertentiegroepen 
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binnen uw gemiddelde CPA-
doelstelling. 

Flexibele versie van Conversion 
Optimizer 

5 Verbeterde kosten per klik (ECPC): uw 
handmatige biedingen automatisch 
naar boven of beneden bijstellen op 
basis van hoe waarschijnlijk het is dat 
een klik tot een conversie leidt. 

Flexibele versie van Verbeterde CPC 

Als conversies het hoofddoel 
zijn, maar u ook controle wilt 
over zoekwoordbiedingen. 

Campagnes, 
advertentiegroepen 

6 Doelrendement op advertentie-
uitgaven (ROAS): uw biedingen 
automatisch instellen om de 
conversiewaarde te maximaliseren, 
terwijl wordt gestreefd naar een 
gemiddeld rendement op advertentie-
uitgaven. 

Nieuwe biedstrategie 

Als u conversies anders 
waardeert en een doel-ROAS 
wilt behalen 

Campagnes, 
advertentiegroepen, 
zoekwoorden 

 
Tip U ziet misschien andere opties op het tabblad Instellingen van uw campagne. Dit komt omdat 
verschillende campagnetypen verschillende functies ondersteunen. Lees Kies het campagnetype dat bij 
u past om per campagnetype te zien welke functies er beschikbaar zijn. 
  



 
 

 

37 

2.5 Remarketing 

Remarketing van apps stelt adverteerders in staat om gebruikers te targeten die hun app eerder 
hebben gebruikt. Enkele voorbeelden van toepassingen van remarketing: 

• Engagement-advertenties voor een app weergeven om een nieuwe functie aan te kondigen 
aan de huidige gebruikers van uw app. 

• Gebruikers bereiken die de app hebben gedownload, maar recent niet hebben gebruikt. 
• Gebruikers aanmoedigen om te upgraden naar de nieuwste versie van uw app. 

 
De adverteerder kan gebruikers zelfs segmenteren op basis van eerdere acties om meer relevante 
berichten weer te geven. Het doel van deze functie is de ROI van adverteerders en de relevantie voor 
gebruikers te verbeteren door middel van gerichte advertenties. 
 
Een adverteerder kan bijvoorbeeld een bepaalde advertentie weergeven aan gebruikers die een 
aankoop in hun app hebben gedaan. Een ontwikkelaar van een app kan een betaalde versie van een 
spel onder de aandacht brengen van alle gebruikers die met de gratis versie een bepaald niveau 
hebben bereikt. Een winkel kan remarketing gebruiken om de verkoop van laarzen te stimuleren aan 
gebruikers van wie bekend is dat ze eerder vanuit hun app verwante artikelen hebben gekocht. 
 
Als u een remarketing-campagne voor mobiel wilt voeren, moet u eerst een remarketinglijst 
opstellen. De instructies daarvoor kunt u hier vinden. U kunt ook gebruiksgegevens opnemen, zodat 
adverteerders remarketinglijsten kunnen maken op basis van hoe vaak (of hoe weinig) een klant de 
app gebruikt. De remarketing kan vervolgens nog gerichter worden uitgevoerd. Het registreren van 
gebruiksgegevens in Android of iOS is mogelijk via de Conversion Tracking and Remarketing SDK van 
AdWords of de server-naar-server-oplossing. We zullen deze oplossingen uitvoeriger bespreken als 
verderop in deze training het bijhouden van conversies aan bod komt. 
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MODULE 3 MOBIELE ADVERTENTIES 

3.1 Netwerkoverzicht: Display Netwerk, zoeknetwerk, YouTube 

Zoals we hebben besproken, kunnen adverteerders mobiele gebruikers bereiken door hun 
advertenties in de netwerken van Google weer te geven. Hieronder gaan we wat uitgebreider in op 
het zoeknetwerk, het Google Display Netwerk en YouTube. Zo krijgt u hier meer inzicht in en kunt u 
beter bepalen welk netwerk, of welke combinatie van netwerken, het beste bij uw mobiele strategie 
past. Bekijk allereerst onderstaande video om de verschillen tussen het zoeknetwerk en het Display 
Netwerk beter te begrijpen: 
 
Laten we eens kort bekijken hoe adverteerders het zoeknetwerk, het Display Netwerk en YouTube 
gebruiken voor hun mobiele apps: 

Zoeknetwerk 

Adverteerders maken gebruik van het zoeknetwerk om gebruikers de kans te geven hun app te 
ontdekken of om gebruikers aan te moedigen de app opnieuw te gebruiken nadat ze deze hebben 
gedownload. Als een gebruiker bijvoorbeeld op zoek is naar reisaanbiedingen, kan het relevant en 
nuttig zijn om aan hem een reis-app of reiswebsite weer te geven. 
 
Later in deze training leert u meer over de beschikbare opties voor adverteerders die gebruikmaken 
van het zoeknetwerk, waaronder oproepextensies, app-advertenties, advertenties voor app-
engagement, opties voor targeting en bieden, en manieren voor het bijhouden van conversies. 

Display Netwerk 

Adverteerders gebruiken het Display Netwerk om gebruikers te bereiken terwijl ze andere 
websites of apps gebruiken. Op deze wijze kunnen adverteerders de bekendheid van hun apps 
vergroten, nieuwe gebruikers aantrekken die wellicht niet actief op zoek zijn naar een app, en 
gebruikers aanmoedigen om hun app opnieuw te openen nadat ze deze al hebben gedownload. 
 
In deze training leert u meer over de beschikbare opties voor adverteerders die gebruikmaken van 
het Display Netwerk, waaronder app-advertenties, advertenties voor app-engagement, opties voor 
targeting en bieden, en manieren voor het bijhouden van conversies. 
  

De voorraad voor het Mobiele Display Netwerk bestaat uit twee verschillende 
advertentienetwerken: AdMob en het Display Netwerk voor mobiel.  
 
AdMob-netwerk 
Met AdMob kunnen adverteerders inkomsten genereren met hun apps en advertenties 
promoten. App-ontwikkelaars gebruiken de AdMob SDK om advertenties weer te geven in hun apps 
en hiermee inkomsten te genereren. AdMob beschikt ook over een uitgebreide voorraad voor 
mobiele apps, zodat adverteerders die AdWords gebruiken, hun advertenties kunnen weergeven in 
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een netwerk met honderdduizenden mobiele apps. Adverteerders kunnen de targetingmethoden 
'Plaatsing', 'App-categorie', 'Demografie', 'Op interesses gebaseerd' en/of 'App-remarketing' 
toepassen om gebruik te maken van de advertentievoorraad in het AdMob-netwerk. 
 
Google Display Netwerk 
Het Mobiele Display Netwerk bestaat uit mobiele websites en apps. Adverteerders kunnen de 
targetingmethoden 'Contexttargeting voor zoekwoorden', 'Plaatsing', 'Onderwerp', 'Demografie', 'Op 
interesses gebaseerd' en/of 'Webremarketing' toepassen om gebruik te maken van de 
advertentievoorraad in het Mobiele Display Netwerk. 

YouTube  

Ook YouTube kan een belangrijk onderdeel vormen van uw mobiele campagne. Zoals we in latere 
modules nog zullen zien, kunnen adverteerders hun app promoten in de YouTube-app op het 
apparaat van een gebruiker. Met aantrekkelijke inhoud kunnen adverteerders de bekendheid van 
hun app stimuleren. Adverteerders kunnen mensen bereiken die op hun mobiele apparaat YouTube-
inhoud bekijken die relevant is voor hun app of mensen die interesses hebben die gerelateerd zijn 
aan hun app. 
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3.2 Advertentie-extensies 

Advertentie-extensies zijn een type advertentie-indeling waarmee u extra informatie over uw bedrijf 
kunt weergeven. Zie ze als een uitbreiding ('extensie') van uw tekstadvertenties. Sommige 
advertentie-extensies kunt u handmatig toevoegen, andere zijn geautomatiseerd. 
 
De meest voorkomende typen mobiele extensies zijn oproepextensies, locatie-extensies, app-
extensies en sitelinkextensies. 
 

Oproepextensie  

Wat telefoonnummers kunnen doen 
• Oproepen naar uw bedrijf stimuleren door uw telefoonnummer in uw advertentie weer te 

geven. 
• Een klikbare belknop weergeven bij uw advertentie (op geavanceerde mobiele apparaten). 
• Kosten evenveel als een klik op een kopregel (standaard CPC). 
• Voor alleen bellen-campagnes worden advertenties alleen weergegeven op apparaten 

waarmee kan worden gebeld. 
 
Hoe u hiervan profiteert 

• Met telefoonnummers in uw advertenties kunnen mensen u gemakkelijk bellen wanneer ze 
onderweg zijn. 

• U kunt deze nummers delen voor advertenties binnen een advertentiegroep of volledige 
campagne. 

• Klikken op alleen bellen-advertenties genereren alleen oproepen naar uw bedrijf. 
• U kunt instellen dat nummers alleen worden weergegeven wanneer uw bedrijf oproepen kan 

aannemen. 
• U kunt oproepen tellen als conversies. Meer informatie over oproepconversies. 
• Oproepextensies verhogen de klikfrequentie doorgaans met zes tot acht procent. 

 

Locatie-extensie  

Wat locatie-extensies doen 
• Via locatie-extensies kunt u uw bedrijfsadres, uw zakelijke telefoonnummer en een 

kaartmarkering bij uw advertentietekst weergeven. 
• Locatie-extensies voor mobiele apparaten bevatten ook een link naar een routebeschrijving 

voor uw bedrijf. 
• Voor klikken op advertenties met een locatie-extensie betaalt u de standaardkosten per klik. 

 
Hoe u hiervan profiteert 

• Met locatie-extensies moedigt u gebruikers aan uw bedrijf persoonlijk te bezoeken. 
• U kunt meerdere adressen toevoegen, zowel handmatig als door uw account aan Google 

Mijn Bedrijf te koppelen. 
• De klikfrequentie van advertenties met een locatie-extensie stijgt gemiddeld met 10 procent. 
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• U kunt uw advertenties targeten op het gebied rond uw bedrijfsadressen. 
 

Sitelinkextensie  

Wat sitelinkextensies doen 
• Met de advertentie-extensie voor sitelinks kunt u onder de advertentietekst (en in aanvulling 

op de link naar de hoofdbestemmingspagina) links naar specifieke pagina's op uw website 
opnemen. Zo kunnen potentiële klanten met slechts één muisklik vinden wat ze op uw site 
zoeken. Sitelinks worden weergegeven in advertenties zowel boven als onder aan de Google-
zoekresultaten. U kunt sitelinks toevoegen wanneer u uw campagne maakt. Op het 
tabblad Advertentie-extensies kunt u de linktekst en URL's bewerken en nagaan hoe 
advertenties met sitelinks presteren. 

• Advertenties op pagina's met zoekresultaten die worden weergegeven op desktopcomputers 
en tablets, kunnen naast de zichtbare URL twee tot zes links bevatten. Advertenties op 
pagina's met zoekresultaten die worden weergegeven op mobiele telefoons met volledige 
internetbrowser, kunnen maximaal vier extra links bevatten (niet beschikbaar voor WAP-
telefoons). 

  
Standaard worden sitelinkextensies weergegeven op alle apparaten, maar er zijn twee manieren om 
sitelinkextensies aan te passen voor mobiele apparaten en voor desktopcomputers en tablets: 

• U kunt mobielspecifieke sitelinks maken. Als uw website bijvoorbeeld productpagina's 
specifiek voor mobiele apparaten bevat en u gebruikers hiernaartoe wilt leiden met een 
sitelink die bij voorkeur op mobiele apparaten wordt weergegeven, maakt u een sitelink en 
vinkt u in het venster 'Nieuwe sitelink' het selectievakje 'Mobiel' naast 'Apparaatvoorkeur' 
aan. 

• U kunt zelf op campagne- of advertentiegroepniveau bepalen op welke apparaten uw 
sitelinkextensies wel en niet worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld de sitelinks voor een 
specifieke campagne alleen wilt laten weergeven op desktops en tablets, bewerkt u de 
extensie-instellingen op campagneniveau en selecteert u naast 'Deze extensie weergeven op' 
de optie 'Alleen desktop- en tabletapparaten'. 

App-extensie  

Wat app-extensies doen 
• Met app-extensies kunt u een link naar uw mobiele of tablet-app toevoegen aan uw 

tekstadvertenties. Gebruikers die op deze link klikken, worden doorgeleid naar de app-
beschrijving in de app store (Google Play of de Apple App Store) of kunnen uw app direct 
downloaden. 

• Mensen kunnen op de advertentiekop of een link naar uw app klikken. 
 
Opmerking: Een klik op de advertentiekop stuurt gebruikers nog steeds door naar uw website. 
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Zo kunt u mensen zowel naar uw website als naar uw app doorsturen. Als het uw hoofddoel is om 
app-downloads te genereren, zijn app-advertenties (met uitsluitend een link naar uw app) misschien 
een betere optie voor u. 
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3.3 Advertentie-indelingen 

Nu we meer inzicht hebben in waar adverteerders hun advertenties kunnen weergeven, gaan we 
onderzoeken welke typen mobiele advertenties er beschikbaar zijn. 

Waar mobiele advertenties kunnen worden 
weergegeven Advertentietypen 

Op mobiele apparaten met een volledige 
browser, 
zoals smartphones of tablets 

• Tekstadvertenties 
• Beeldadvertenties 
• App-advertenties 
• HTML5-advertenties gemaakt met Google Web 

Designer 

In apps op smartphones of tablets • Tekstadvertenties 
• Beeldadvertenties 
• App-advertenties 
• Beeldadvertenties voor app-promotie 
• Videoadvertenties voor app-promotie 

Alleen op apparaten waarmee kan worden 
gebeld 

• Alleen bellen-advertenties 

 

Typen mobiele advertenties 

We richten ons hoofdzakelijk op de volgende typen mobiele advertenties: 
 

Mobiele tekstadvertenties  

Mobiele tekstadvertenties zijn vergelijkbaar met standaardtekstadvertenties die op 
desktopcomputers worden weergegeven. Het grootste verschil is dat we wanneer iemand op een 
mobiel apparaat zoekt, minder advertenties per pagina kunnen weergeven dan wanneer iemand op 
een desktopcomputer zoekt. Houd er rekening mee dat tekstadvertenties anders kunnen worden 
weergegeven in het Display Netwerk. 
 

Mobiele beeldadvertenties  

Beeldadvertenties op mobiele apparaten zijn vergelijkbaar met normale beeldadvertenties die 
worden weergegeven op een desktopcomputer. Het verschil is dat ze links naar uw mobiele website 
of uw app kunnen bevatten. Als u uw beeldadvertenties wilt weergeven op mobiele apparaten, moet 
uw campagne zijn aangemeld voor het Display Netwerk. Elk afbeeldingsformaat dat wordt 
geaccepteerd voor advertenties op desktopcomputers, is ook bruikbaar voor advertenties op 
mobiele apparaten. Als u echter advertenties wilt weergeven in mobiele apps en op sites die zijn 
ontworpen voor mobiele apparaten, moet het formaat van uw beeldadvertentie 320 x 50 zijn. 
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Beeldadvertenties kunnen in mobiele apps worden weergegeven als banneradvertenties of als 
interstitials. 
 

App-advertenties  

App-advertenties (voorheen 'click-to-download-advertenties' genoemd) zijn de gemakkelijkste en 
effectiefste manier om downloads te genereren. Veel van de benodigde aanpassingen worden 
namelijk al door ons verzorgd. U kunt deze advertenties weergeven in het zoeknetwerk en het 
Display Netwerk met de advertentie-indeling 'App/digitale inhoud'. App-advertenties zijn 
beschikbaar in de volgende typen campagnes: 

Display Netwerk 
• 'Advertenties in mobiele apps' 
• 'Mobiele-app-installatie' 
• 'Mobiele-app-engagement' 

Zoeknetwerk 
• 'Mobiele-app-installatie' 
• 'Mobiele-app-engagement' 

 
Deze advertenties zijn ontworpen voor weergave op apparaten waarop ze de meeste impact hebben. 
Als u een nieuwe campagne maakt om uw mobiele app te promoten, worden uw advertenties alleen 
weergegeven op telefoons en tablets (niet op desktopcomputers). 
 

Advertenties voor app-engagement  

Advertenties voor app-engagement zijn ideaal voor adverteerders die gebruikers willen overhalen 
opnieuw gebruik te maken van hun apps nadat ze deze al hebben geïnstalleerd.  
 
Campagnes voor mobiele-app-engagement zijn een geweldige keuze voor adverteerders die mensen 
willen bereiken die hun app al hebben geïnstalleerd. Via deze advertenties kunt u: 

• gebruikers aansporen uw app opnieuw te proberen, 
• iemand eraan herinneren uw app te openen en een specifieke actie te ondernemen, 
• mensen helpen een activiteit te voltooien die ze al zijn begonnen, 
• ervoor zorgen dat mensen uw app vaker gebruiken, 
• iemand aanraden specifieke functies of niveaus uit te proberen. 

 
Advertenties voor app-engagement bieden u twee handige tools: 

• Deep links: een krachtige tool die in advertenties voor app-engagement is geïntegreerd, is de 
mogelijkheid om deep links toe te voegen. Deep links leiden mensen rechtstreeks naar uw 
app om een specifieke actie te voltooien. Met advertenties met deep links kunt u mensen 
met één klik omleiden van uw advertentie naar een actie in uw app. 

• Remarketing: in advertenties voor app-engagement kunt u ook gebruikmaken van 
remarketing. Met remarketing kunt u advertenties weergeven 
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aan mensen die al eerder uw website hebben bezocht of uw mobiele app hebben gebruikt. 
Als mensen bijvoorbeeld uw website verlaten zonder iets te kopen, kunt u ze met gebruik 
van remarketing opnieuw bereiken via relevante advertenties die ze te zien krijgen als ze op 
internet surfen, mobiele apps gebruiken of op Google zoeken. 

Later in deze training gaan we dieper in op deep links en remarketing.   
 

Mobiele-app-installatie  

Met campagnes van het type 'Mobiele-app-installatie' in het zoek- en Display Netwerk en met 
campagnes van het type 'TrueView voor mobiele-app-promotie' op YouTube kunt u aangepaste 
advertenties voor app-installatie maken die alleen op telefoons en tablets worden weergegeven. 
AdWords helpt u advertenties voor app-installatie te maken op basis van het pictogram en reviews 
van uw app. Gebruikers worden door deze advertenties rechtstreeks naar de app store geleid om uw 
app te downloaden. 
 
Met het mobiele besturingssysteem voor de door u gekozen app kunnen we standaardtargeting 
instellen, zodat u de meest veelbelovende potentiële klanten kunt bereiken en uw advertenties met 
name worden weergeven aan mensen die uw app nog niet hebben. 

 

Campagnetypen 

In onderstaand schema wordt weergegeven hoe een adverteerder een bepaald advertentietype en 
een bepaald campagnetype kan gebruiken, afhankelijk van het advertentiedoel.   

  
Campagnes van het type 
'Mobiele-app-installatie' 

Campagnes van het 
type 'Mobiele-app-
engagement' 

Campagnes van het 
type 'Advertenties 
in mobiele apps' 

Advertentiedoel Het aantal app-
downloads stimuleren 
met advertenties die 
mensen rechtstreeks 
doorsturen naar een app-
store om uw app te 
downloaden. Meer 
informatie 

Belangstelling 
herwinnen van 
mensen die uw app 
gebruiken, via 
advertenties met 
een deep link naar 
bepaalde schermen 
in uw mobiele 
app. Meer 
informatie 

Advertenties voor 
uw website alleen in 
mobiele apps 
weergeven. Meer 
informatie 

Campagnetype • Campagnes in het 
zoeknetwerk 

• Campagnes in het Display 
Netwerk 

• Campagnes in het 
zoeknetwerk 

• Campagnes in het 
Display Netwerk 

• Campagnes in het 
Display Netwerk 
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• Campagnes voor 
AdWords voor video 

Beschikbare 
advertentie-
indelingen 

• Advertenties voor app-
installatie 

• Beeldadvertenties voor 
app-installatie 

• Videoadvertenties voor 
app-installatie 

• App-engagement-
advertenties 

• Tekstadvertenties 
• Beeldadvertenties 
• Advertenties voor 

app-installatie 
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3.4 Mobiele weergave 

Het made-for-brand-aanbod van Google op het Mobiele Display Netwerk 

Google biedt een reeks flexibele advertentie-indelingen om aan de merkbehoeften van 
adverteerders te voldoen: 

• Lightbox 
• Zichtbare CPM 
• Weergave in app 

Lightbox 

Lightbox is een nieuw indelingsplatform voor meerdere schermen dat is ontworpen met het oog op 
mobiele apparaten. Het wordt echter goed weergegeven op elk scherm en is geoptimaliseerd voor 
zowel tikken/vegen op mobiele apparaten als voor muisbewegingen/klikken op desktops. Lightbox-
advertenties staan niet alleen garant voor fraai weergegeven rich media en video's op mobiele (en 
andere) apparaten, maar elimineren ook de noodzaak om voor merkcampagnes veel verschillende 
formaten en responsmethoden te maken. Aanpassing van het formaat van advertentiemateriaal voor 
elke IAB-ruimte, elk apparaattype en elke stand is een veelvoorkomende barrière in display-
campagnes. De kosten hiervan bedragen vaak meer dan de media-inkoop zelf. Lightbox-advertenties 
stellen merkadverteerders in staat zich te richten op het vertellen van hun verhaal. Het platform 
zorgt ervoor dat consumenten op een efficiënte manier worden bereikt, welk apparaat ze ook 
gebruiken. 
 
Een lightbox-advertentie is snel te maken (als AdWords-sjabloon of Studio-lay-out) met behulp van 
merkspecifieke items (video's, afbeeldingen, merkelementen en functionele widgets zoals 
plattegronden). Lightbox-advertenties worden responsief weergegeven op basis van het apparaat 
waarop ze worden bekeken: als in-app-advertentie, als mobiele advertentie of als 
desktopadvertentie. Ze worden eerst in samengevouwen vorm getoond en kunnen door de 
gebruiker worden uitgevouwen tot weergave op een volledig scherm. Er worden alleen kosten bij de 
adverteerder in rekening gebracht wanneer een consument een interactie aangaat met de 
advertentie. Meer informatie. 
 

Zichtbare CPM 

Merken die marketingcampagnes voor de digitale wereld ontwikkelen, willen gebruikmaken van 
statistieken die even zinvol en bruikbaar zijn als klikken voor de prestaties van advertenties. Centraal 
hierin staat de oplossing die Google merkmarketeers biedt om de zichtbaarheid van hun aankopen in 
het Display Netwerk te meten. De zichtbaarheid wordt realtime en op basis van vertoningen 
gemeten. Hierbij wordt vastgesteld of een display-advertentie al dan niet op het scherm is 
weergegeven en voor hoe lang. Bij Google spelen twee afzonderlijke aspecten voor de zichtbaarheid 
een rol: enerzijds het aanschaffen van zichtbare vertoningen op basis van CPM voor display-
advertenties en het veilen van InStream-videoadvertenties voor het Google-videonetwerk en de 
YouTube-voorraad, anderzijds het rapporteren van actieve weergaven. 
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Adverteerders die zichtbare vertoningen in het Display Netwerk kopen, betalen alleen als 50% van 
hun display-advertentie gedurende één seconde of langer op het scherm wordt weergegeven of als 
50% van hun InStream-videoadvertentie gedurende twee seconden of langer op het scherm wordt 
weergegeven. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor verspilde vertoningen en er zijn 
geen afstemmingen of extra pixels vereist. Tot slot kunnen ook targetingopties die al worden 
gebruikt, op de campagne worden toegepast. 

• Gegevens over de advertentieweergave voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat een 
advertentie zichtbaar is op het scherm 

• U kunt zichtbare vertoningen targeten en er biedingen voor instellen tegen de laagst 
mogelijke kosten 

• Voer metingen uit en betaal alleen als een advertentie is weergegeven 
• Weergave op verschillende schermen 

 

Weergave in app 

Als u wilt experimenteren met advertenties in mobiele apps, hoeft u alleen de prestaties van uw 
advertenties bij te houden die via het Display Netwerk in mobiele apps zijn weergegeven. U hoeft 
hiervoor niets te wijzigen, want apps maken deel uit van het Display Netwerk. Meer informatie over 
het bijhouden van de prestatie van advertenties in apps vindt u bij Apps targeten via het Display 
Netwerk. 
 
Als u bepaalde categorieën apps wilt bereiken of als u precies weet welke apps u wilt targeten, 
maakt u een Display Netwerk-campagne speciaal voor mobiele apps. Meer informatie over deze 
campagnes vindt u bij Specifieke apps of app-categorieën bereiken in het Display Netwerk. 
 
Als u niet wilt dat uw advertentie in apps wordt weergegeven: 

• Ga op het tabblad Display Netwerk naar 'Campagne-uitsluitingen'. 
• Plak in het gedeelte 'Plaatsingen' de volgende tekenreeks: adsenseformobileapps.com. 

 
Tip 
Als u in campagnes in het Display Netwerk individuele mobiele apps wilt uitsluiten in plaats 
van alle mobiele apps, kunt u plaatsingsuitsluitingen voor mobiele apps opgeven. Deze uitsluitingen 
voegt u toe op het tabblad 'Display Netwerk' onder Advertentiegroepuitsluitingen of Campagne-
uitsluitingen. 
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3.5 Interstitial/video 

 
Het video-aanbod van Google op mobiele apparaten 
 
Google biedt allerlei video-indelingen om in de uiteenlopende merkbehoeften van adverteerders te 
voorzien. Deze indelingen kunnen probleemloos op verschillende schermen worden weergegeven: 

• Video Masthead: een advertentie-indeling met optionele interactiviteit 
• TrueView InStream-advertenties: advertenties die kunnen worden overgeslagen en voor of 

tijdens de video kunnen worden vertoond, met optionele interactieve functies 
• Gereserveerde InStream-advertenties: gereserveerde advertenties die voor of tijdens de video 

kunnen worden vertoond en wel (InStream Select) of niet (standaard InStream) kunnen 
worden overgeslagen 

• TrueView-advertenties met video discovery: bannersjabloon met videothumbnail en 
tekstbeschrijving die gebruikers naar de YouTube-videoweergavepagina leidt 

Hoe de Mobiele Video Masthead werkt 
De Mobiele Video Masthead is een startpagina-advertentie die vergelijkbaar is met de Desktop Video 
Masthead. In beide gevallen is de indeling gebaseerd op een YouTube-video. De Masthead wordt 
weergegeven op de startpagina van alle YouTube-property's voor mobiele telefoons en tablets, 
waaronder de native mobiele app voor Android, de iOS-app en m.youtube.com voor smartphones en 
tablets. Het advertentieblok bevat een videothumbnail, een kanaalpictogram, een kanaalnaam en 
een optionele, aanpasbare kop en beschrijvingstekst. De duur van de video wordt als overlay over de 
videothumbnail weergegeven. Als iemand op de Video Masthead klikt, wordt de weergavepagina van 
de video geopend. 
 

De adverteerder kan ook een externe URL met configureerbare call-to-action-tekst (CTA) opgeven. 
Als iemand op deze URL klikt, wordt hij naar de website van de adverteerder geleid. 
 
Als de video in de Masthead een annotatie met een call-to-action heeft, wordt onder aan de video 
een overlay weergegeven. Hierin wordt de gebruiker uitgenodigd de website van de adverteerder te 
bezoeken. De tekst en afbeelding in de overlay kunnen op videoniveau worden aangepast. Als de 
gebruiker op de overlay klikt, wordt hij naar de opgegeven bestemmings-URL geleid. Meer informatie. 

Zo werken TrueView InStream-advertenties 

TrueView InStream-advertenties worden weergegeven in video's op YouTube-weergavepagina's of in 
video's, games en apps in het Google Display Netwerk. Ze kunnen ook worden weergegeven in 
YouTube-video's die zijn ingesloten in andere sites en in YouTube-apps voor Android en iOS. 
 
Kijkers kunnen een advertentie na vijf seconden overslaan. Als ze ervoor kiezen de advertentie niet 
over te slaan, wordt de teller voor YouTube-videoweergaven opgehoogd wanneer de kijker de 
advertentie volledig of 30 seconden bekijkt, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Ook wordt er een 
videoweergave geregistreerd als de gebruiker vanuit uw video een actie onderneemt, zoals klikken 
op een overlay met call-to-action of de begeleidende banner. 
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Zo werken TrueView-advertenties met video discovery 

In AdWords kunt u videocampagnes maken en beheren met de TrueView-familie van 
videoadvertentie-indelingen op basis van kosten per weergave (cost-per-view, CPV). 
 
Met TrueView-advertenties betaalt u alleen als een kijker uw video selecteert of er tijdens het 
browsen voor kiest om de video te blijven bekijken wanneer deze voor het eerst wordt geladen. In 
tegenstelling tot het prijsmodel op basis van kosten per klik of kosten per duizend vertoningen hoeft 
u niet te betalen voor elke keer dat de advertentie wordt weergegeven. Hoewel video-inhoud voor 
TrueView-advertenties moet worden gehost op YouTube, kunnen TrueView-advertenties worden 
weergegeven op zowel YouTube als andere sites van uitgevers in het Display Netwerk voor desktops 
en geavanceerde mobiele apparaten. Meer informatie. 
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3.6 App-promotie 

Wat is een app-advertentie? 

Zoals we eerder hebben gezien, bieden app-advertenties een manier om met behulp van sjablonen 
tekst-, banner-, beeld- en interstitial advertenties te maken om gebruikers over te halen naar de app 
store te gaan.  App-advertenties worden weergegeven in het zoeknetwerk en het Display Netwerk op 
mobiele apparaten en in apps. Ze zijn het doeltreffendste advertentietype voor het stimuleren van 
app-downloads. 

 
  

Hoe app-advertenties werken  

In een app-advertentie kunnen adverteerders een rechtstreekse link naar de Google Play Store 
opnemen, zodat klanten de app snel en eenvoudig kunnen downloaden. Om ervoor te zorgen dat 
app-advertenties potentiële klanten op de juiste locatie en op de juiste tijd bereiken, geven we ze 
alleen weer op apparaten waarop de app kan worden geïnstalleerd (alleen in het zoeknetwerk). 
 
Voor campagnes in het zoeknetwerk geldt bijvoorbeeld het volgende: 

• Advertenties voor Android-apps worden wel weergegeven op Android-apparaten, maar niet 
op iOS-apparaten. 

• Advertenties voor iTunes-apps worden wel weergegeven op iOS-apparaten, maar niet op 
Android-apparaten. 

• Advertenties voor tablet-apps worden alleen op tablets weergegeven, niet op mobiele 
telefoons. 

• Voor campagnes in het Display Netwerk geldt het volgende: 
• Advertenties voor Android-apps worden wel weergegeven op Android-apparaten, maar niet 

op iOS-apparaten. 
• Advertenties voor iTunes-apps worden wel weergegeven op iOS-apparaten, maar niet op 

Android-apparaten. 



 
 

 

52 

• Eventuele aanvullende vereisten (telefoon of tablet, versie van het besturingssysteem, 
apparaatmodel) moeten door de adverteerder in de campagne-instellingen worden 
opgegeven. 

• Als een adverteerder een app-advertentie wil gebruiken, kiest hij waarschijnlijk voor de 
advertentie-indeling 'App-installatie'. Dit zijn belangrijke onderdelen van campagnes van het 
type 'Mobiele-app-installatie'. 

Campagnes van het type 'Mobiele-app-installatie' 

  

Met campagnes van het type 'Mobiele-app-installatie' kunnen adverteerders hun gehele campagne 
erop richten om meer mensen over te halen hun app te downloaden. De adverteerde selecteert de 
app die hij wilt promoten en wij passen vervolgens de rest van de targeting en de advertenties in de 
campagne aan om het aantal installaties van de app te verhogen. Door een hoger aantal downloads 
kan ook de positie van de app in de app store verbeteren, waardoor mogelijk nog meer mensen de 
app downloaden. 
 
Campagnes van het type 'Mobiele-app-installatie' zijn beschikbaar in zowel het zoeknetwerk als het 
Display Netwerk. Op YouTube kunt u een campagne van het type 'TrueView voor mobiele-app-
promotie' maken om het aantal app-downloads te vergroten. Meer informatie over campagnes voor 
app-installatie. 
 

Ook de speciale advertenties voor app-installatie vormen een belangrijk onderdeel van campagnes 
van het type 'Mobiele-app-installatie'. Ze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de Google Play Store, 
waardoor mensen heel gemakkelijk uw app kunnen downloaden. Dit zijn slimme advertenties die 
speciaal zijn ontworpen voor weergave op apparaten waarop ze de meeste impact hebben. Wanneer 
een adverteerder een nieuwe campagne instelt met uitsluitend app-advertenties, worden zijn 
advertenties alleen weergegeven op mobiele telefoons en tablets (niet op desktopcomputers). Als u 
uw advertenties uitsluitend op mobiele telefoons wilt weergeven, hoeft u alleen het selectievakje 
naast 'Tablets uitsluiten' aan te vinken wanneer u de advertenties maakt. 

Typen campagnes voor app-promotie in verschillende netwerken 

  

Display Netwerk  

Met campagnes van het type 'Mobiele-app-installatie' in het Display Netwerk kunt u advertenties 
weergeven aan mensen die al apps gebruiken die vergelijkbaar zijn met uw eigen app. Aangezien 
deze campagnes standaardtargetinginstellingen bevatten, moet u aangeven in welk type apps (voor 
welke apparaten, welke apparaatmodellen en welke besturingssysteemversie) uw advertentie kan 
worden weergegeven. Bekijk hoe u een campagne van het type 'Mobiele-app-installatie' in het 
Display Netwerk maakt. 
 
 
 



 
 

 

53 

Voorbeeld 
Joost is onderwijzer op een basisschool. In zijn vrije tijd ontwerpt hij apps. Hij wil zijn nieuwste app, 
OpgestokenHand, gaan promoten. Dit is een app waarmee leerkrachten de participatie van 
leerlingen in de klas op een tablet of mobiele telefoon kunnen bijhouden. Joost maakt voor 
OpgestokenHand een campagne van het type 'Mobiele-app-installatie' in het Display Netwerk om 
zijn advertenties weer te geven in andere mobiele apps voor Android. Hierbij geeft hij aan dat deze 
apps tot de categorie 'Onderwijs' moeten behoren. Zo zorgt hij ervoor dat zijn advertenties 
effectiever zijn. 
 

Zoeknetwerk  

Met campagnes van het type 'Mobiele-app-installatie' in het zoeknetwerk kunnen mensen die op 
hun mobiele apparaat al op zoek zijn naar een app als die van u (of naar een bedrijf als dat van u), de 
app ontdekken die u promoot. Als uw app alleen voor tablets is bedoeld, sluit AdWords mobiele 
telefoons automatisch uit. Bekijk hoe u een campagne van het type 'Mobiele-app-installatie' in het 
zoeknetwerk maakt. 

 
Voorbeeld 
Katrina is marketingmanager van een bedrijf voor medische technologie. Ze wil V-Baby promoten, 
een mobiele app waarmee pediatrisch verpleegkundigen de vitale levensfuncties van pasgeborenen 
kunnen bijhouden. Om ervoor te zorgen dat haar advertentie alleen wordt weergegeven op mobiele 
apparaten, maakt ze een campagne van het type 'Mobiele-app-installatie' in het zoeknetwerk. Ze 
gebruikt de zoekwoorden 'app kinderverpleegkundige', 'app verpleegkundige' en 'app pediatrisch 
verpleegkundige' om mensen te bereiken die mogelijk op zoek zijn naar een app als die van haar. Ze 
vinkt het selectievakje 'Tablets uitsluiten' aan om ervoor te zorgen dat haar advertenties alleen 
worden weergegeven op smartphones. 
 

YouTube  

Campagnes van het type 'TrueView voor mobiele-app-promotie' bieden u de mogelijkheid video's te 
gebruiken om uw app te promoten. Met deze campagnes kunt u mensen op YouTube bereiken die 
content bekijken of interesses hebben die zijn gerelateerd aan uw app. Op basis van het 
besturingssysteem van uw app geeft AdWords de advertenties automatisch alleen op compatibele 
apparaten weer. Uw advertenties worden uitsluitend weergegeven in YouTube-apps voor mobiele 
telefoons en tablets. Ze worden niet weergegeven op desktopcomputers. Meer informatie over hoe 
u campagnes maakt voor de promotie van een mobiele app op YouTube. 
 
Voorbeeld 
Sarah heeft een wintersport-app gebouwd waarmee gebruikers dagelijks kunnen bijhouden welke 
afstand ze hebben geskied en hoeveel hoogtemeters ze hebben gemaakt. Om de bekendheid van 
haar app en het aantal downloads te vergroten, maakt Sarah een video waarin de functies van de 
app worden getoond. Vervolgens stelt ze voor deze video een campagne in van het type 'TrueView 
voor mobiele-app-promotie' die is getarget op aan skiën gerelateerde content op YouTube. Mensen 
die haar videoadvertentie bekijken, kunnen Sarahs wintersport-app rechtstreeks via de advertentie 
installeren. 
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Wanneer u een app-extensie gebruikt en wanneer een app-advertentie 

• Voor zoekwoorden die u zeker wilt gebruiken om app-downloads te genereren, moet u app-
advertenties gebruiken. 

• Voor zoekwoorden waarvan u het verkeer naar de mobiele website wilt leiden, maar waarbij 
u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om uw app te downloaden, gebruikt u app-
extensies. 
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3.7 App-engagement 

Campagnes voor mobiele-app-engagement zijn een goede keuze voor adverteerders die mensen die 
hun app al hebben geïnstalleerd, willen aansporen de app opnieuw te proberen of de app te openen 
en een specifieke actie uit te voeren. Met deze typen advertenties beschikt u over flexibiliteit voor 
het bijhouden van conversies, biedingen en targeting. 
 
Het is zeer belangrijk voor een adverteerder om opnieuw contact te zoeken met een klant die zijn 
app al heeft gedownload. Zo wordt voorkomen dat de klant de app na een tijdje niet meer gebruikt. 
Met advertenties voor app-engagement kunnen adverteerders aangepaste advertenties weergeven 
aan mensen die hun app al hebben gedownload en hen aansporen opnieuw gebruik te maken van de 
app. 

Hoe campagnes voor app-engagement werken in het Display Netwerk  

Biedingen en targeting voor app-engagement 
 
In eerste instantie worden CPC-biedingen (kosten per klik) gebruikt voor campagnes van het type 
'mobiele-app-engagement'. Wanneer u uw campagne maakt, wordt uw biedstrategie standaard 
ingesteld op 'Richten op klikken'. Nadat uw campagne een aantal conversies heeft ontvangen, kunt u 
uw biedstrategie wijzigen in 'Richten op conversies', zodat Google automatisch uw kosten per klik 
aanpast om een kosten-per-actie-doel te behalen. 
 
Naast gewone targeting voor het Display Netwerk zijn er enkele geavanceerdere targetingopties voor 
advertenties voor app-engagement waarmee u de meest boeiende advertenties kunt weergeven 
voor de mensen die uw app gebruiken. We passen uw instellingen voor targeting aan zodat u 
advertenties kunt laten zien aan de juiste mensen op basis van de app die u selecteert. 
 
Tip 
Wanneer u targetingopties toevoegt tijdens het maken van een campagne, kunt u in de grafiek aan 
de rechterkant een schatting bekijken van hoeveel mensen uw advertenties mogelijk te zien krijgen. 
Als u geen potentiële vertoningen ziet, neemt u contact op met uw app-ontwikkelaar om te 
controleren of de app informatie naar AdWords verzendt. 

Remarketing voor campagnes van het type 'mobiele-app-engagement' 

U kunt remarketinglijsten gebruiken om advertenties weer te geven voor specifieke groepen mensen 
op basis van hoe ze omgaan met uw app. Als u een Android-app promoot, kunnen we het Google 
Play-account van uw app koppelen en alle bestaande gebruikers van uw app toevoegen aan de 
targeting voor uw campagne. Hier vindt u enkele remarketinglijsten die u kunt gebruiken voor 
campagnes voor app-engagement: 
 
Voorbeeld 
Gerards app voor fotobewerking heeft een aantal vaste gebruikers en hij wil zeker weten dat ze op 
de hoogte zijn van een nieuwe functie in de nieuwste versie van de app. Gerard stelt remarketing in 
en zorgt dat zijn advertentie alleen wordt weergegeven aan mensen die de nieuwste versie van zijn 
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app hebben. Zo weet hij zeker dat mensen die zijn advertentie zien, de nieuwe functie kunnen 
gebruiken. 

Advertenties met deep links maken 

Met deep links kunt u iemand die op uw advertentie klikt, rechtstreeks naar een specifieke pagina of 
sectie in uw app doorsturen. U kunt met deep links in combinatie met remarketing een aangepaste 
advertentie voor uw doelgroep maken. 
 
Met app-engagement-advertenties voor het Display Netwerk kunt u teksten schrijven die gebruikers 
aansporen een specifieke actie in uw app uit te voeren, zoals inchecken, een aankoop doen of een 
vlucht boeken. Voor deze advertenties kunt u deep links instellen waarmee mensen naar specifieke 
gedeelten van uw app worden gestuurd. Meer informatie over deep links en app-URL's. 
 
Voorbeeld 
De foto-app van Johan heeft een muur voor openbare berichten waar app-gebruikers hun nieuwste 
creaties kunnen laten zien. Hij houdt een wedstrijd op de fotomuur om de beste foto's te vinden die 
met zijn app zijn bewerkt. De winnende foto ontvangt een prijs. Hij maakt een advertentie voor app-
engagement met een deep link die mensen aanspoort hun foto in te sturen. 

Conversies bijhouden en remarketingtags 

Als u in-app-conversies bijhoudt, krijgt u inzicht in de effectiviteit van uw advertenties. Voor 
campagnes voor app-engagement gebruiken we een codefragment dat een tag wordt genoemd, om 
informatie van uw app te ontvangen. Dezelfde tag kan worden gebruikt voor remarketing en 
conversies bijhouden. U kunt het beste uw conversiegebeurtenissen definiëren voordat u uw app 
tagt, zodat u slechts één set wijzigingen hoeft aan te brengen in uw app-code of analysesysteem. 
 
Als u uw app tagt, kunt u specifieke acties in uw app bijhouden als conversies, bijvoorbeeld een level-
up in een game of de aankoop van een item. Zodra u conversies bijhouden heeft ingesteld voor in-
app-acties, kunt u zien hoe vaak mensen die op uw advertenties klikken, elke door u gedefinieerde 
actie uitvoeren. Bekijk hoe u conversies bijhouden kunt instellen voor in-app-acties. 

• Mensen die een app al dan niet recent hebben gebruikt 
Een remarketinglijst voor mensen die uw app op enig moment in het verleden of binnen een 
bepaald tijdsbestek hebben gebruikt. U kunt deze lijst gebruiken om specifieke advertenties 
weer te geven voor mensen die mogelijk zijn vergeten hoe leuk ze uw app vinden of om de 
aandacht van uw trouwste fans vast te houden. 

• Mensen die specifieke versies van een app gebruiken 
Een remarketinglijst voor mensen die bepaalde versies van uw apps gebruiken. Met deze lijst 
kunt u advertenties weergeven voor mensen die oudere versies van uw app gebruiken en ze 
aansporen de app te upgraden zodat ze nieuwe functies kunnen gebruiken. 

• Mensen die specifieke acties in een app hebben uitgevoerd 
Een remarketinglijst voor mensen op basis van hoe ze uw app gebruiken. In deze lijst kunt u 
mensen opnemen die een bepaald gamelevel in uw app hebben bereikt of een specifieke 
aankoop hebben gedaan. Uw advertenties kunnen verwijzen naar hun recente prestaties en 
ze aanmoedigen uw app weer te openen. 
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Search Network app engagement campaigns 

App engagement campaigns on the Search Network help you to show ads in search results on mobile 
phones and tablets to people who already have installed your app. Your ads can encourage your 
app's current users to open your app and do something related to what they were searching for on 
Google. Expand the section below to learn more. 
 

Hoe campagnes voor app-engagement werken in het zoeknetwerk  

• Biedingen voor app-engagement 
In eerste instantie worden CPC-biedingen (kosten per klik) gebruikt voor campagnes voor app-
engagement, dus uw biedstrategie wordt standaard ingesteld op 'Klikken maximaliseren' Als u 
Conversies bijhouden al heeft ingesteld en uw campagne conversies heeft gemeld, kunt u uw 
biedstrategie wijzigen in 'Richten op conversies'. Met deze biedstrategie kan Google uw kosten per 
klik automatisch aanpassen om doelkosten per acquisitie te behalen. 

• Zoekwoorden voor app-engagement toevoegen 
Als u effectieve zoekwoorden voor uw advertentie voor app-engagement wilt zoeken, geeft u bij het 
maken van een advertentiegroep een voorbeeldzoekwoord op in de zoekwoordgenerator. U kunt op 
elk moment teruggaan naar het tabblad 'Zoekwoorden' om meer zoekwoorden te genereren. 

• Advertenties met deep links maken 
Met app-engagement-advertenties in het zoeknetwerk kunt u advertenties weergeven aan mensen 
die op Google zoeken en uw app al hebben geïnstalleerd. Bij het maken van deze advertenties kunt 
u deep links gebruiken om mensen naar de locatie in uw app te sturen die het meest gerelateerd is 
aan hun zoekopdracht op Google. Meer informatie over het maken en gebruiken van deep links. 
 
App-engagement-advertenties worden alleen weergegeven aan mensen die uw app al hebben 
geïnstalleerd. Wanneer iemand op uw advertentie klikt, wordt de app geopend en worden de 
mensen naar het scherm in uw app geleid dat u in uw deep link heeft opgegeven. 
 
Voorbeeld 
Melissa heeft een app waarmee mensen eersteklas hotels kunnen zoeken en boeken op basis van 
het type reis of hun reisplannen. Ze weet dat haar app veel wordt gebruikt om hotels te boeken die 
zich in de buurt van een activiteit bevinden, zoals waterskiën of een boot huren. Ze maakt een 
advertentie die de gebruikers van haar app aansporen een reis te boeken en ze voegt een deep link 
toe aan een pagina in haar app waar hotels in de buurt van de Friese Meren worden vermeld. Ze 
voegt zoekwoorden en targeting toe voor mensen die zoeken naar hotels Friese Meren, boot huren 
Friese Meren en hotels Friesland aan meer. 

Acties in uw app bijhouden 

Door in-app-conversies bij te houden, krijgt u inzicht in de prestaties van uw advertenties. Als u 
Conversies bijhouden wilt instellen, heeft u een codefragment (oftewel een tag) nodig om informatie 
van uw app naar AdWords te verzenden. U kunt ook conversies bijhouden met een systeem voor 
conversies bijhouden van derden. Meer informatie over het taggen van uw app op de site van de 
ontwikkelaar. 
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Als u uw app tagt, kunt u specifieke acties in uw app bijhouden als conversies, bijvoorbeeld een level-
up in een game of de aankoop van een item. Zodra u conversies bijhouden heeft ingesteld voor in-
app-acties, kunt u zien hoe vaak mensen die op uw advertenties klikken, elke door u gedefinieerde 
actie uitvoeren. 
 
Tip 
U kunt het beste uw conversiegebeurtenissen definiëren in AdWords voordat u uw app tagt, zodat u 
slechts één set wijzigingen hoeft aan te brengen in uw app-code of analysesysteem van derden. 
 
Voorbeeld 
Stefan heeft een gratis mobiele app waarmee mensen in lokale bibliotheken naar boeken kunnen 
zoeken. Wanneer iemand naar een boek zoekt, geeft de app van Stefan een lijst weer met 
bibliotheken in de buurt die over het boek beschikken. Stefan wil het aantal klikken op 
zoekresultaten in zijn app als conversies tellen, om bij te houden hoe vaak mensen met behulp van 
zijn advertenties het boek vinden waarnaar ze op zoek waren. Hij maakt een conversiegebeurtenis 
voor klikken op zoekresultaten en stelt Conversies bijhouden in door zijn app te taggen. Hij geeft zijn 
app opnieuw uit en ziet de volgende dag dat vier mensen naar de bibliotheek zijn gegaan nadat ze in 
zijn app het gewenste boek hebben gevonden. 
Momenteel zijn campagnes voor app-engagement in het zoeknetwerk alleen beschikbaar voor 
Android-apps. Houd er rekening mee dat deze campagnes het beste werken voor apps met een 
aanzienlijk aantal gebruikers, aangezien uw advertenties alleen worden weergegeven aan mensen 
die uw app al hebben geïnstalleerd. Als u wilt dat meer mensen uw app downloaden, kunt u een 
campagne voor mobiele-app-installatie maken. 
 

Met app-engagement kunt u... Met app-engagement kunt u geen... 

• Bestaande app-gebruikers overhalen uw 
app weer te gebruiken 

• Apparaat-ID's en Play-gegevens gebruiken 
• Advertenties weergeven in AdMob (dus in 

andere apps) 
• Deep links instellen die gebruikers na een 

klik naar een specifieke pagina/sectie van 
de app leiden 

• Dynamisch advertentiemateriaal of dynamische 
remarketing ondersteunen (wat op desktops wel 
kan) 

• Cookies gebruiken 
• Advertenties weergeven op mobiele sites of 

desktops 

Informatie over deep links 

Deep links vormen een belangrijk onderdeel van advertenties voor app-engagement. 
Met deep links worden mensen omgeleid naar een specifieke pagina in een app. 

• Voor advertenties op internet kunt u een algemene bestemmings-URL 
(zoals www.example.com) gebruiken om mensen naar de bestemmingspagina op uw website 
door te sturen. Als u mensen rechtstreeks naar een productpagina op de site wilt doorsturen, 
kunt u een andere URL gebruiken met wat meer informatie, 
zoals: www.example.com/product_1234. Voor mobiele apps wordt dit laatstgenoemde type 
URL een 'deep link' genoemd. 

• Als bestemmings-URL in een advertentie voor app-engagement kunt u een link gebruiken 
waarmee uw app wordt gestart, maar u kunt ook een deep link 
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gebruiken, zodat gebruikers rechtstreeks naar een bepaald scherm in uw app worden geleid. 
Voor deze links zijn trackingparameters toegestaan. 

• Deep links worden niet automatisch ingesteld wanneer u een app bouwt en werken 
verschillend op iOS en Android. Voor campagnes voor app-engagement in het zoeknetwerk 
genereert AdWords een app-URL op basis van uw deep link, zodat uw advertenties 
compatibel zijn met Google Zoeken. 

• Informatie over het instellen van aangepaste deep links voor Android-apps  

Typen deep links 

Aangepaste deep link  

 
• Een aangepaste deep link geeft gebruikers van uw app de mogelijkheid om uw app 

rechtstreeks vanuit andere apps te openen door op een link te klikken. 
• Een aangepaste deep link leidt de gebruiker rechtstreeks naar de app-downloadpagina van 

YouTube in Google Play. 
Opmerking: Deze link werkt alleen als een gebruiker uw app al heeft geïnstalleerd. 
 

Website-deep link  
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• Een website-deep link geeft gebruikers van uw app de mogelijkheid om uw app rechtstreeks 
vanaf websites te openen door op een link te klikken. 

• Met deze link kan de gebruiker kiezen om de app-downloadpagina van YouTube in Google 
Play of via zijn mobiele browser te openen. 
 

App-indexering  

App-indexering is een deep link die speciaal is ontworpen voor Google Zoeken. Zowel aangepaste 
deep links als website-deep links kunnen worden geconverteerd naar deep links voor app-indexering. 
 

Waar zijn deep links beschikbaar? 
Voor advertenties in het Google Display Netwerk (ook bekend als AdMob) zijn alleen aangepaste 
deep links toegestaan. Dit is de bestemmings-URL van uw advertentie. 
 
Voor advertenties op Google Zoeken kunt u een aangepaste deep link of een website-deep link 
converteren naar een deep link voor app-indexering. De deep link voor app-indexering wordt de 
bestemmings-URL van uw advertentie. 
 
Als u van plan bent om te adverteren in het Display Netwerk en het zoeknetwerk, raden we u aan 
een aangepast schema voor uw app te maken. 
 
Hiervoor moeten adverteerders hun app coderen. Er zijn veel verschillende manieren waarop u dit in 
een app kunt instellen. 
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MODULE 4 METEN 

4.1 Volledige waarde van mobiel 

Volledige waarde van mobiel en niet-bijgehouden conversies 

Wanneer een consument niet voor alle stappen in de aankooptrechter een mobiele telefoon 
gebruikt, kan AdWords die conversie niet bijhouden en toewijzen aan het apparaat. Een conversie 
die niet kan worden bijgehouden in de aankooptrechter, valt doorgaans binnen een van de volgende 
vier categorieën: 

• Verschillende apparaten: een consument zoekt en klikt op het ene apparaat, maar de 
conversie vindt plaats op een ander apparaat (vaak van mobiel naar desktop). 

• Bellen: een consument zoekt en klikt op een apparaat, maar belt daarna het bedrijf om de 
conversie tot stand te brengen. 

• Fysieke winkel: een consument zoekt en klikt op een apparaat, maar gaat daarna naar de 
winkel om de aankoop te doen. 

• In-app: een consument zoekt en klikt op een apparaat, maar opent of downloadt daarna een 
app en voert de conversie in de app uit. 

 
Niet-bijgehouden conversies komen op alle apparaten voor. Bij mobiele telefoons komen naar 
verhouding echter meer niet-bijgehouden conversies voor dan bij andere apparaten. Twee redenen 
hiervoor zijn de kleine schermgrootte en het feit dat niet alle websites zijn geoptimaliseerd voor 
mobiele apparaten. Daarom zijn consumenten geneigd de uiteindelijke aankoop te doen op een 
desktop of door het bedrijf te bellen. Daarnaast gaan veel consumenten toch naar een fysieke winkel 
om de daadwerkelijke aankoop te doen. 

Wat is 'volledige waarde van mobiel'? 

Volledige waarde van mobiel (Full Value of Mobile of FVOM) gaat ervan uit dat mobiele conversies 
veel meer zijn dan alleen mobiele commerce en dat conversies in een winkel, via de telefoon of de pc 
vaak zijn begonnen op een mobiele telefoon. 
 
FVOM is ook een manier om een schatting te maken van niet-bijgehouden conversies. Op die manier 
kan de waarde van mobiele interactie beter worden ingeschat. Wanneer de niet-bijgehouden 
conversies niet worden toegewezen, wordt de waarde van mobiele apparaten feitelijk onderschat 
vanwege hun ondersteunende functie (bij bijvoorbeeld conversies via de telefoon en in de winkel). 
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4.2 Het verschil tussen Adwords voor mobiel en de desktopversie 

Zoals we hebben gezien, geven mobiele apparaten de klant nieuwe en waardevolle mogelijkheden: 
app-downloads, oproepen, winkelbezoeken en meer. Met Adwords voor mobiel kunt u de acties van 
de klant meten en de volledige waarde van mobiel ontdekken, waardoor u betere beslissingen met 
betrekking tot uw budget kunt nemen. 
 
Wanneer u de meting voor mobiel aanpast, is de vraag van belang hoe waardevol oproepen, app-
downloads, winkelbezoeken en conversies via verschillende apparaten voor uw bedrijf zijn. 

• Hebben ze verschillende waarden? 
• Hebben ze verschillende succespercentages? 
• Welke mobiele acties wilt u dat klanten uitvoeren? 

 
Gebruik de gegevens die door deze conversies worden gegenereerd om uw mobiele bod aan te 
passen en de volledige waarde van mobiel te benutten. 

Conversies bijhouden 

Met de functie 'Conversies bijhouden' kunt u nagaan hoe effectief uw advertentieklikken resulteren 
in waardevolle acties van klanten, zoals aankopen op uw website, telefoongesprekken, app-
downloads, aanmeldingen voor uw nieuwsbrief en meer. 

Voordelen 

Met deze gratis tool kunt u zien hoe goed uw zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en 
campagnes voor uw bedrijf werken, zodat u slimmer kunt investeren en het rendement op uw 
investering (ROI) kunt verbeteren. Wanneer u conversies bijhoudt, kunt u ook profiteren van 
flexibele biedstrategieën zoals doel-CPA (kosten per acquisitie), waarmee uw campagnes 
automatisch kunnen worden geoptimaliseerd op basis van uw bedrijfsdoelen. 

Typen conversieacties 

Met 'Conversies bijhouden' kunt u zien wanneer uw advertenties via de volgende bronnen tot 
conversies leiden. Volg onderstaande instructies om elk type conversieactie in te stellen: 
 
Websites 

• Aankopen, aanmeldingen en andere websiteconversies bijhouden 
Apps 

• Conversies voor Android-apps bijhouden (waaronder downloads en in-app-acties) 
• Conversies voor iOS-apps bijhouden (waaronder downloads en in-app-acties) 

Telefoons 
• Oproepen via advertenties bijhouden 
• Oproepen naar een Google-doorschakelnummer op uw website bijhouden 
• Klikken op een nummer op uw mobiele website bijhouden 

Geïmporteerde items 
• Offline conversies bijhouden 
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Geavanceerde functies voor het bijhouden van conversies instellen 
• Transactiespecifieke waarden bijhouden (voor website- en mobiele in-app-conversies) 
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4.3 Mobiel succes meten 

Er zijn twee typen app-conversies die u kunt bijhouden: app-downloadconversies en in-app-
conversies. 

• App-downloads worden bijgehouden wanneer een gebruiker een mobiele app voor het eerst 
downloadt of installeert. 

• In-app-conversies worden bijgehouden wanneer een gebruiker een specifieke actie uitvoert 
binnen een mobiele app. 

 
Voordat we ingaan op het instellen van 'conversies bijhouden', volgt eerst een kort overzicht van wat 
in de netwerken van Google wordt beschouwd als een conversie: 
  

Zoeknetwerk  

In het mobiele zoeknetwerk maken we onderscheid tussen tekstadvertenties die naar een mobiele 
site leiden en advertenties die een mobiele app promoten (app-advertenties). 
 
Voor tekstadvertenties in het zoeknetwerk van Google vindt er een mobiele websiteconversie plaats 
wanneer de gebruiker een actie uitvoert die de adverteerder heeft gedefinieerd als een conversie op 
zijn of haar site, zoals de aanschaf van een product. Een websiteconversie werkt op mobiele 
apparaten op dezelfde manier als op desktops. Voor meer informatie over het bijhouden van 
websiteconversies raadpleegt u 'Conversies bijhouden' instellen. 
 
Voor app-advertenties in het zoeknetwerk kan een mobiele conversie worden gedefinieerd als een 
app-download. App-downloadconversies houden installaties van apps op mobiele apparaten bij. Zo 
kunnen adverteerders de werving van nieuwe klanten bijhouden. 

Display Netwerk  

In het Display Netwerk kunnen we ook onderscheid maken tussen tekst- of display-advertenties die 
naar een mobiele site leiden, en app-advertenties. 
 
Voor tekst- of display-advertenties in het Display Netwerk vindt er een mobiele websiteconversie 
plaats wanneer iemand een actie uitvoert die de adverteerder heeft gedefinieerd als een conversie 
op zijn of haar site, zoals een aanmelding voor een abonnement. Een websiteconversie werkt op een 
mobiele website op dezelfde manier als op desktops. 
 
Net als op desktops kunnen display-advertenties in het mobiele Display Netwerk resulteren in view-
through-conversies. Een view-through-conversie is een conversiegebeurtenis die plaatsvindt nadat 
een gebruiker een display-advertentie heeft bekeken zonder op de advertentie te klikken. Dit is 
alleen relevant voor display-advertenties, niet voor tekstadvertenties. 
 
Voor app-advertenties kan een mobiele conversie worden gedefinieerd als een app-download of een 
in-app-conversiegebeurtenis. App-downloadconversies houden installaties van apps op mobiele 
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apparaten bij. Zo kunnen adverteerders de werving van nieuwe klanten bijhouden. In-app-
conversiegebeurtenissen houden alle gebeurtenissen in de mobiele app bij die worden 
gespecificeerd door de adverteerder. Een app voor een taxidienst kan bijvoorbeeld aanmeldingen 
bijhouden als in-app-conversiegebeurtenissen. 
 
Opmerking: Het is op dit moment niet mogelijk om mobiele app-conversies bij te houden voor iOS-
apps in het mobiele zoeknetwerk of het mobiele Display Netwerk. 
 

AdMob  

Op het AdMob-netwerk worden advertenties weergegeven in apps die zijn geïnstalleerd. 
Advertenties op het AdMob-netwerk kunnen een mobiele site of een andere app promoten. 
 
Net als in het mobiele zoeknetwerk en het Display Netwerk vindt er in AdMob een conversie plaats 
wanneer iemand een actie uitvoert die de adverteerder heeft gedefinieerd als een conversie, zoals 
een app downloaden, of een in-app-gebeurtenis, zoals de aankoop van een product binnen de app.   
 
Voor AdMob-advertenties die een Android- of iOS-app promoten, worden conversies op een andere 
manier bijgehouden. Op Android-apparaten wordt de conversie bijgehouden wanneer de app wordt 
gedownload. Op iOS-apparaten wordt de conversie bijgehouden wanneer de app voor het eerst 
wordt geopend. 

YouTube  

TrueView-advertenties worden gefactureerd op 'weergaven' (of volledige weergaven). Er wordt een 
weergave geteld wanneer iemand: 

1. De video 30 seconden lang bekijkt (of de volledige video, als deze minder dan 30 seconden 
lang is). 

2. Doorklikt naar een app store in TrueView voor app-advertenties.  
 

YouTube-conversies bestaan uit klikconversies en viewthrough-conversies. Klikconversies vinden 
plaats wanneer gebruikers een factureerbare gebeurtenis bereiken en vervolgens een conversie 
uitvoeren. Een gebruiker bekijkt bijvoorbeeld 30 seconden van een video en installeert vervolgens 
een app. View-through-conversies vinden plaats wanneer iemand een advertentievertoning ziet 
zonder dat er een factureerbare gebeurtenis is. Bijvoorbeeld als ze een advertentie overslaan en 
vervolgens een app installeren.  
 

Er zijn twee typen mobiele TrueView-advertenties: 
1. TrueView InStream (een videoadvertentie die kan worden overgeslagen en die vóór de video 

wordt weergegeven) 
2. TrueView met video discovery (een thumbnail op de mobiele startpagina. Wanneer iemand op de 

advertentie klikt, wordt de weergavepagina geopend.)   
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YouTube-campagnes voor de installatie van mobiele apps zijn bedoeld om downloads bij te houden 
van de app waarvoor reclame wordt gemaakt. Er zijn twee opties voor het bijhouden van conversies 
voor YouTube op mobiele apparaten: 

1. Conversies bijhouden zonder code voor downloads van de app (alleen Android). 
2. Conversies bijhouden bij gebeurtenissen na de installatie, zoals de eerste keer dat de app wordt 

geopend, in-app-conversies via een SDK of pings van server naar server (iOS en Android).  
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4.4 Conversies bijhouden voor apps 

Voor u als marketeer is het van cruciaal belang dat u alle mobiele conversies gaat meten en daar 
waarde aan toekent. U moet zich niet beperken tot online handelstransacties die op uw mobiele site 
plaatsvinden, want dan investeert u te weinig in mobiel. Een hypothetisch voorbeeld: adverteerder A 
heeft € 600.000 in mobiele advertenties geïnvesteerd. Wanneer alleen wordt gekeken naar m-
Commerce-aankopen, lijkt de mobiele ROI negatief. Adverteerder A heeft echter aanvankelijk geen 
rekening gehouden met alle andere mobiele conversies die waarde genereren: de investering van € 
600.000 resulteerde ook in 20.000 app-downloads, 60.000 telefoontjes naar het callcenter en 
100.000 klikken op de Winkelzoeker. 
 
Een belangrijk aspect van mobiele conversie is dat u uw apps zo moet instellen dat u alle conversies 
bijhoudt, inclusief aanmeldingen voor aankopen, telefoongesprekken, app-downloads, aanmeldingen 
voor nieuwsbrieven en meer. Als u een Android- of iOS-app heeft, bieden we andere oplossingen. Zie 
hieronder voor meer informatie over het bijhouden van appconversies en hoe u dit implementeert 
op Android en iOS.   
  

Android  

Er zijn vier oplossingen die u kunt gebruiken om het bijhouden van appconversies te implementeren 
op Android: 

• Zonder code 
• SDK 
• Server-naar-server-verbinding (S2S) 
• Installatiebevestiging van apps 

 
Overzicht van 'conversies bijhouden' op Android 
Het bijhouden van conversies op Android-apps is beschikbaar in al onze netwerken: mobiel zoeken, 
mobiele display-advertenties, AdMob en YouTube. U kunt twee typen conversies voor mobiele 
Android-apps bijhouden: app-downloads en in-app-conversies. 
 

1. Conversies bijhouden zonder code 
Het bijhouden van conversies voor downloads van Android-apps is uniek omdat Google eigenaar is 
van de Play Store en tellingen kan installeren voor elke app in de Play Store. 
 
Vanwege deze datatoegang bevelen we onze oplossing voor het bijhouden van conversies zonder 
code aan voor app-downloads. Met deze oplossing kan AdWords app-downloads bijhouden op het 
moment dat de apps worden geïnstalleerd. 
 

2. Conversies bijhouden via SDK 
De SDK, of Software Development Kit-oplossing voor het bijhouden van Android-conversies wordt 
gebruikt wanneer een app-ontwikkelaar de SDK voor het bijhouden van conversies in AdWords in de 
app plaatst. De SDK voor het bijhouden van conversies in AdWords heeft twee belangrijke doelen: 

• Het stelt de app-ontwikkelaar in staat de gebeurtenissen te taggen die hij wil bijhouden in de 
app. Dit biedt uiteindelijk meer effectieve mogelijkheden om de campagne te meten. 
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• De SDK kan ook worden gebruikt om gebruikersactiviteit in de app te taggen. Zo kan de app-
ontwikkelaar bepaalde gebruikers bereiken met getargete advertenties om ze later opnieuw 
aan te trekken met de app. 

Door de standaardintegratie van de SDK te volgen, kan een constante verzameling gegevens 
beschikbaar worden gehouden die informatie biedt met betrekking tot nieuwe app-installaties, app-
upgrades en het gebruik van de app na de installatie. 
 
Met behulp van deze gegevens kunt u ook app-remarketing gebruiken om opnieuw in contact te 
komen met gebruikers die uw app hebben geïnstalleerd, gebruikers die uw app binnen een bepaalde 
periode hebben gebruikt of gebruikers die een specifieke versie van uw app hebben geïnstalleerd. 
 

3. Conversies bijhouden via een server-naar-server-verbinding 
Conversies bijhouden via een server-naar-server-verbinding (S2S) stelt klanten in staat om de 
gewenste details voor het bijhouden van app-conversies in AdWords te verzenden vanaf hun server 
naar de Google-server op het moment dat de conversie plaatsvindt.  Deze oplossing is bedoeld voor 
app-ontwikkelaars die de SDK van Google voor het bijhouden van conversies niet in hun mobiele app 
willen integreren. Dit kan een van de volgende redenen hebben: 

• Het is lastiger om SDK's te integreren in een mobiele app dan om een stukje code aan een 
website toe te voegen. 

• Wanneer meerdere SDK's worden toegevoegd voor diverse advertentie- of analyseplatforms, 
kan dit ertoe leiden dat de bestandsgrootte van de app erg groot wordt. 

• Als de implementatie niet correct wordt uitgevoerd, kan de toevoeging van de SDK en code 
voor het bijhouden van conversies resulteren in bugs in de app. 

• Voor de Play Store is het vereist dat wijzigingen in de code eerst ter beoordeling worden 
aangeboden, wat tot vertragingen kan leiden. 

 
Omdat veel app-ontwikkelaars hun eigen analyse-tools gebruiken of gebruikmaken van tracking-
programma's van externe partijen, verzamelen ze al de gegevens die nodig zijn voor het bijhouden 
van conversies in AdWords, zoals unieke advertentie-ID's van de apparaten waarop hun app wordt 
gebruikt. Deze ontwikkelaars willen app-conversies mogelijk liever vanaf hun eigen server 
rapporteren, omdat ze met deze oplossing wijzigingen in de bijgehouden conversies op hun eigen 
server kunnen beheren. Bovendien hoeven ze dan geen extra code aan hun app toe te voegen. 
 

4. Installatiebevestiging van apps 
Met de installatiebevestiging van apps kunnen klanten de Google SDK of de server-naar-server-
verbinding gebruiken om Android-conversies bij te houden op het moment dat de app wordt 
geopend. Met deze conversiegebeurtenis kunnen klanten die integraties met externe partijen of 
eigen trackingmethoden gebruiken, ook een installatiebevestiging van apps voor aan AdWords 
toegeschreven conversies ontvangen (vergelijkbaar met onze huidige installatiebevestiging voor iOS-
apps. Dit is anders dan de huidige conversiegebeurtenis 'Installatie van Android-apps (van Google 
Play)', waarbij gegevens uit Google Play worden opgehaald om aan te geven dat een gebruiker de 
app heeft geïnstalleerd. 
 
Als u een van deze oplossingen voor het bijhouden van conversies op Android voor app-downloads of 
in-app-conversies wilt instellen, leest u de informatie in deze gids. 
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iOS  

Er zijn drie oplossingen die u kunt gebruiken om het bijhouden van appconversies te implementeren 
op iOS. 

• SDK 
• Server-naar-server-verbinding (S2S) 
• Installatiefeedback 

 
Overzicht van 'conversies bijhouden' op iOS 
Het bijhouden van iOS-conversies is momenteel alleen beschikbaar voor AdMob en YouTube, maar 
wordt niet ondersteund in het mobiele Zoeknetwerk of het mobiele Display Netwerk. In tegenstelling 
tot het bijhouden van conversies voor Android waarbij we een alternatief zonder code bieden, is het 
voor iOS vereist om ofwel een trackingcode te installeren via de SDK, ofwel een conversiefeed in te 
stellen via een server-naar-server-verbinding.U kunt twee typen conversies voor mobiele iOs-apps 
bijhouden: app-downloads en in-app-conversies. 
 

1. Conversies bijhouden via SDK 
Net als de Android-oplossing voor het bijhouden van conversies via de SDK heeft het toevoegen van 
de SDK voor het bijhouden van conversies in AdWords twee belangrijke doelen: 

• Het stelt de app-ontwikkelaar in staat de gebeurtenissen te taggen die hij wil bijhouden in de 
app. Dit biedt uiteindelijk effectieve meetmogelijkheden binnen de campagne. 

• De SDK kan ook worden gebruikt om gebruikersactiviteit in de app te taggen. Zo kan de app-
ontwikkelaar bepaalde gebruikers bereiken met advertenties om ze later opnieuw aan te 
trekken met de app. 

 
Door de standaardintegratie van de SDK te volgen, kan een constante verzameling gegevens 
beschikbaar worden gehouden die informatie biedt met betrekking tot nieuwe app-installaties, app-
upgrades en het gebruik van de app na de installatie. 
 
Met behulp van deze gegevens kunt u ook app-remarketing gebruiken om opnieuw in contact te 
komen met gebruikers die uw app hebben geïnstalleerd, gebruikers die uw app binnen een bepaalde 
periode hebben gebruikt of gebruikers die een specifieke versie van uw app hebben geïnstalleerd. 
 

2. Conversies bijhouden via een server-naar-server-verbinding (S2S) 
Net als bij Android stelt ´conversies bijhouden´ via een server-naar-server-verbinding (S2S) op iOS 
klanten in staat om de gewenste details voor het bijhouden van app-conversies in AdWords te 
verzenden vanaf hun server naar de Google-server op het moment dat de conversie 
plaatsvindt.  Deze oplossing is bedoeld voor app-ontwikkelaars die de SDK van Google voor het 
bijhouden van conversies niet in hun mobiele app willen integreren. Dit kan een van de volgende 
redenen hebben: 

• Het is lastiger om SDK's te integreren in een mobiele app dan om een stukje code aan een 
website toe te voegen. 

• Wanneer meerdere SDK's worden toegevoegd voor diverse advertentie- of analyseplatforms, 
kan dit ertoe leiden dat de bestandsgrootte van de app erg groot wordt. 

• Als de implementatie niet correct wordt uitgevoerd, kan de toevoeging van de SDK en code 
voor het bijhouden van conversies resulteren in bugs in de app. 

• Voor de Play Store is het vereist dat wijzigingen in de code eerst ter beoordeling worden 
aangeboden, wat tot vertragingen kan leiden. 
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Omdat veel app-ontwikkelaars hun eigen analyse-tools gebruiken of gebruikmaken van tracking-
programma's van externe partijen, verzamelen ze al de gegevens die nodig zijn voor het bijhouden 
van conversies in AdWords, zoals unieke advertentie-ID's van de apparaten waarop hun app wordt 
gebruikt. Deze ontwikkelaars willen app-conversies mogelijk liever vanaf hun eigen server 
rapporteren, omdat ze met deze oplossing wijzigingen in de bijgehouden conversies op hun eigen 
server kunnen beheren. Bovendien hoeven ze dan geen extra code aan hun app toe te voegen. 
 

3. Conversies bijhouden via installatiefeedback 
De installatiebevestiging van apps in iOS is een feedbackmechanisme dat klanten en vooral externe 
partijen die de tracking verzorgen, de mogelijkheid biedt informatie van Google te ontvangen elke 
keer als een installatie van een iOS-app kan worden toegeschreven aan een klik op of een weergave 
van een AdWords-advertentie. Deze feedbackoplossing is bedoeld voor bedrijven die eigen 
analysetools of tools van externe partijen gebruiken voor het bijhouden van gebeurtenissen op 
meerdere advertentienetwerken. 
 
Een adverteerder kan deze oplossing gebruiken omdat hij of zij met een eigen analysesysteem werkt 
of met een dergelijk systeem van een externe partij. Deze analysesystemen beschikken mogelijk niet 
over een methode om met zekerheid vast te stellen of een conversiegebeurtenis kan worden 
toegeschreven aan AdWords. Omdat de meeste bedrijven die systemen voor de analyse van apps 
gebruiken, de prestaties bijhouden op diverse advertentienetwerken, is het belangrijk om het 
specifieke netwerk correct te identificeren en te waarderen. Zoals u zich kunt voorstellen, is het voor 
app-ontwikkelaars belangrijk te weten welke advertentienetwerken voor een hoger percentage 
installaties of zelfs installaties van een betere kwaliteit zorgen, omdat ze zo kunnen bepalen in welke 
advertentienetwerken ze hun advertentiebudget het beste kunnen investeren. 
 
Met de installatiebevestiging van apps in iOS informeert Google het bedrijf of de externe partij 
wanneer een aan AdWords toegeschreven conversie plaatsvindt. Daarbij worden de gegevens 
verstrekt die nodig zijn voor het bijhouden van die aan AdWords toegeschreven conversies in het 
relevante systeem voor de analyse van apps. Lees voor meer informatie het artikel over 
installatiebevestiging in de Handleiding voor ontwikkelaars. 
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4.5 Oproepconversies bijhouden 

Gebruik de functie voor het bijhouden van conversies om na te gaan hoe effectief uw advertenties 
met oproepextensies oproepen genereren. 

Voordelen 
Met deze gratis tool kunt u zien hoe goed uw zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en 
campagnes voor uw bedrijf werken, zodat u slimmer kunt investeren en het rendement op uw 
investering (ROI) kunt verbeteren. Wanneer u conversies bijhoudt, kunt u ook profiteren van 
flexibele biedstrategieën zoals doel-CPA (kosten per acquisitie), waarmee uw campagnes 
automatisch kunnen worden geoptimaliseerd op basis van uw bedrijfsdoelen. 
 
Hier laten we u zien hoe u oproepen via uw advertenties bijhoudt. 

Vereisten 
U heeft het volgende nodig voordat u conversies kunt bijhouden voor oproepen via advertenties: 

• Een AdWords-account: heeft u nog geen account? Meld u dan aan via http://adwords.google.nl. 
• Een actieve oproepextensie: u heeft minimaal één oproepextensie met een Google-

doorschakelnummer nodig en u moet 'Oproepen tellen als oproepconversies' hebben 
ingeschakeld. U kunt dit instellen voor- of nadat u een actie voor een oproepconversie heeft 
gemaakt. 

• Een bedrijf in een geschikt land: Google-doorschakelnummers zijn momenteel beschikbaar 
in deze landen. 

Instructies 
1. Log in op uw AdWords-account. 
2. Klik op het tabblad Tools en selecteer in het dropdown-menu de optie Conversies. 

 
3. Klik op de knop + Conversie. 
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4. Selecteer de optie 'Telefoongesprekken'. 

 
5. Selecteer Telefoongesprekken via advertenties met oproepextensies. 
6. Klik op Naam. Geef de naam op van de oproepconversie die u wilt bijhouden. Zo herkent u 

deze actie later gemakkelijk in conversierapporten. Duidelijke namen zijn bijvoorbeeld 
'Telefonisch bloemen bestellen' of 'Telefonische reservering'. Klik op Gereed. 

7. Klik op Waarde. Geef voor elke oproep een waarde op of selecteer 'Geen waarde toewijzen' 
als u geen conversie wilt tellen. Klik op Gereed. 

8. Klik op Gespreksduur. Geef op hoeveel seconden een telefoongesprek minimaal moet duren 
voordat het gesprek als een conversie kan worden geteld. Klik op Gereed. 

9. Klik op Aantal. Selecteer of u alle conversies of alleen unieke conversies wilt tellen. 'Alle 
conversies' is de beste optie voor het bijhouden van verkopen, 'Alleen unieke conversies' 
voor het bijhouden van leads. Klik op Gereed. 

10. Klik op Conversieperiode. Selecteer een conversieperiode (hoe lang u na een advertentieklik 
conversies wilt bijhouden) voor deze conversieactie. U kunt een periode van minimaal een 
week tot maximaal 60 dagen selecteren. Klik op Gereed. 

11. Klik op Categorie. Selecteer de categorie die het beste bij uw conversie past. De keuze die u 
hier maakt, wordt gebruikt om uw conversierapporten te segmenteren. Dit kunt u achteraf 
altijd wijzigen. Klik op Gereed. 
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12. (Geavanceerd) Klik op Optimalisatie. Als deze instelling is aangevinkt (standaard), betekent dit 
twee dingen: 
• Gegevens van deze conversieactie worden toegevoegd aan uw kolommen 'Conv. (opt.)'. 
• Biedingen voor deze conversieactie worden geoptimaliseerd wanneer u 

geautomatiseerde biedstrategieën gebruikt (zoals 'Doelrendement op advertentie-
uitgaven', 'Geoptimaliseerde kosten per klik' of de Conversion Optimizer). 

Verwijder het vinkje uit het selectievakje als u de biedingen voor deze conversieactie niet wilt 
optimaliseren. Anders laat u het selectievakje aangevinkt. Klik op Gereed. 
13. Klik op Opslaan en doorgaan. 
14. Klik op Naar oproepextensies. 

• Als u al een oproepextensie heeft die u wilt gebruiken, gaat u verder met de volgende 
stap. 

• Als u een oproepextensie moet maken, volgt u eerst deze instructies om de instellingen te 
selecteren. 

15. Klik op de oproepextensie die u wilt bewerken. 
16. Klik op het potloodpictogram naast het telefoonnummer dat u wilt bewerken. 
17. Selecteer naast 'Mijn advertentie weergeven met' de optie Een doorschakelnummer van Google 

en oproeprapportage gebruiken. 
18. Klik op Geavanceerd. Vink naast 'Oproepconversies rapporteren' het selectievakje Oproepen 

tellen als oproepconversies aan. 
19. Selecteer de naam van de conversieactie die u zojuist heeft gemaakt. Klik op Gereed. 
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4.6 Analyse voor mobiel van externe bedrijven 

Integratie met externe partijen 

Externe bedrijven voor de analyse van apps spelen een belangrijke rol voor adverteerders en app-
ontwikkelaars. Deze bedrijven bieden een soortgelijke service als Google Analytics, maar dan 
specifiek voor mobiele apps. Naast rapporten met analyses van het basisgebruik bieden deze services 
adverteerders en app-ontwikkelaars informatie over welke nieuwe gebruikers afkomstig zijn van 
recente advertentieklikken of -weergaven. 
 
De reden dat app-adverteerders afhankelijk zijn van deze informatie is dat de markt voor 
advertentienetwerken voor apps zeer gefragmenteerd is. Veel app-adverteerders gebruiken twintig 
of meer verschillende advertentienetwerken om gebruikers te werven of aan te trekken. Elk 
advertentienetwerk heeft een SDK die ze aan ontwikkelaars aanbieden om toe te voegen aan hun 
apps en zo de prestaties bij te houden. App-ontwikkelaars willen echter niet twintig of meer SDK's 
aan hun app toevoegen, omdat het app-bestand daardoor erg groot kan worden en er constant 
onderhoud nodig is. 
 
De externe bedrijven voor analysetools bieden u in plaats daarvan één SDK die u aan uw app 
toevoegt, waarna zij achter de schermen zorg dragen voor de communicatie met elk 
advertentienetwerk. Met één dashboard wordt de adverteerder geïnformeerd welke installaties 
afkomstig zijn van welk netwerk. 
 
Google heeft speciale integratieoplossingen ontworpen voor adverteerders die de conversies laten 
bijhouden door externe partijen. Voor Android kan AdWords adverteerders accurate gegevens 
bieden over conversies voor app-downloads, zonder dat er wijzigingen in de app hoeven te worden 
aangebracht. Klanten geven vaak de voorkeur aan het bijhouden van conversies zonder code, waarbij 
ze wel rapporten van conversies kunnen maken met een door hen gekozen tool van een externe 
partij. Voor iOS kunnen app-downloads het best bijgehouden worden met de IDFA (Identifier for 
Advertising). Zo kunnen gebeurtenissen nauwkeurig worden toegewezen aan advertentieklikken en 
kunnen de details worden gerapporteerd aan AdWords. Hieronder vindt u meer informatie over het 
bijhouden van conversies op Android en iOS door externe partijen. 

Conversies op Android bijhouden met externe partijen  

AdWords biedt adverteerders een oplossing zonder code voor het bijhouden van app-installaties op 
Android. Als de app wordt aangeboden op Google Play, kan AdWords automatisch app-installaties 
rapporteren die afkomstig zijn van klikken in ons Zoeknetwerk, Display Netwerk of YouTube. 
 
Externe bedrijven voor het bijhouden van conversies kunnen ook 'installatieconversies' bijhouden 
voor Android-apps die AdWords gebruiken. Vanwege technische beperkingen kunnen externe 
bedrijven voor het bijhouden van conversies echter alleen bijhouden wanneer een app wordt 
geopend. De eerste keer dat de gebruiker een app opent, wordt daarom geteld als de installatie. De 
trackingoplossing zonder code registreert een hoger aantal dan een externe partij, omdat ze 
verschillende dingen meten. Met conversies zonder code worden app-downloads gemeten, terwijl 
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externe partijen gebruikers meten die de app openen. Hieronder wordt grofweg de workflow 
weergegeven voor het instellen van conversies bijhouden door externe partijen: 
 
Eerst levert de externe partij mogelijk tracking-URL's (soms worden deze 'klik-URL's' of 'omleidings-
URL's' genoemd) aan de adverteerder. Deze dienen als de bestemmings-URL voor de advertentie. 
Het is van groot belang om deze URL's exact te kopiëren en plakken. De externe partij levert mogelijk 
verschillende URL's voor elke campagne of zelfs voor elk advertentiemateriaal. Dit zorgt ervoor dat 
de externe partij op de hoogte is van elke advertentieklik. Houd er rekening mee dat TrueView-
advertenties in YouTube geen tracking-URL hebben. 
 
Vervolgens moet de adverteerder een conversiegebeurtenis 'Installatie van Android-app (eerste keer 
geopend)' instellen in AdWords. Als de adverteerder meerdere AdWords-accounts gebruikt, is het 
raadzaam om dit in te stellen in Mijn Klantencentrum. Lees het Help-artikel 'Informatie over 
conversies bijhouden voor meerdere accounts' voor meer informatie. 
 
Tot slot moet de adverteerder oproepen vanaf de server (ook wel 'postbacks' genoemd) instellen die 
de externe partij gebruikt om AdWords te informeren over de installaties. In de conversiegebeurtenis 
die is gemaakt in het tabblad 'Code' ziet u de optie 'Een conversiefeed van server naar server 
instellen van een app-analysepakket naar Adwords'. Wanneer u op deze optie klikt, ziet u een 
conversie-ID en een conversielabel. In de interface van de externe partij wordt om deze waarden 
gevraagd om de postbacks aan AdWords in te stellen. Voer de instructies van de externe partij uit om 
dit in te stellen. 
 

Nadat u de postbacks van de externe partij aan AdWords heeft ingesteld, voorziet de externe partij u 
van een 'postback-URL', soms ook 'feedbacksjabloon' genoemd. Deze wordt gebruikt voor de 
installatiebevestiging van apps die wordt gebruikt voor AdWords om feedback over de klik naar de 
externe partij te verzenden. Deze 'postback-URL' begint niet met 'www.googleadservices…', maar 
bevat de server waarnaar de conversie wordt doorgestuurd (dat wil zeggen de server van de externe 
partij) en de vereiste macro's die Google invult wanneer een aan AdWords toegeschreven conversie 
wordt bevestigd. Raadpleeg voor meer informatie over het samenstellen van deze URL 
de Handleiding voor Google-ontwikkelaars. U moet deze URL kopiëren en plakken onder het tabblad 
'Instellingen' van de conversie die u in AdWords heeft gemaakt. Vouw de 'Geavanceerde opties' uit 
en stel het in als de 'Postback-URL'. Als u TrueView-advertenties in YouTube wilt bijhouden, moet de 
geleverde postback-URL de macro's '{campaign_id}' en '{video_id} bevatten. 
 
In-app gebeurtenissen die het resultaat zijn van advertenties voor hernieuwde app-engagement, die 
werken met URL's voor een deep link, kunnen worden bijgehouden als de externe partij de 
adverteerder voorziet van een speciale parameter die wordt toegevoegd aan het einde van de URL 
voor de deep link. Een andere mogelijkheid is dat de externe partij de adverteerder vraagt om 'auto-
tagging' in het AdWords-account in te schakelen. Zo kan de SDK van de externe partij detecteren dat 
een deep link afkomstig is van een klik op een advertentie en dat het geen organische deep link is 
van een andere app of website. Houd er rekening mee dat omleidingen voor deep link-advertenties 
niet zijn toegestaan. 
 
In tegenstelling tot installaties, laat AdWords het aan de externe partij over om gebeurtenissen te 
rapporteren die plaatsvinden in de app en om het ook mogelijk te maken om in-app-conversies te 
rapporteren. De adverteerder kan dit instellen door in AdWords een conversie voor de mobiele app 
in te stellen van een ander type dan 'installatie'. De externe partij heeft de conversie-ID en het 
conversielabel van deze conversiegebeurtenis nodig. U vindt deze details bij de optie 'Een 
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conversiefeed van server naar server instellen van een app-analysepakket naar AdWords' nadat de 
conversie is gemaakt. Deze waarden worden gebruikt in de interface van de externe partij om 
oproepen van de server van de externe partij aan AdWords in te stellen. De adverteerder moet de 
instructies van de externe partij uitvoeren om deze oproepen in te stellen (vaak worden deze 
'postbacks' aan AdWords genoemd). 
 

Conversies op iOS bijhouden met externe partijen  

Het bijhouden van app-installaties op iOS door een externe partij houdt in dat de externe partij 
melding doet aan AdWords van elke installatie, waarna AdWords informatie geeft over de 
toegewezen klik (als die heeft plaatsgevonden). De adverteerder moet meerdere stappen uitvoeren 
om te zorgen dat dit proces correct wordt ingesteld. 
 
Eerst levert de externe partij mogelijk tracking-URL's (soms worden deze 'tags' genoemd) aan de 
adverteerder. Deze dienen als de bestemmings-URL van alle advertenties voor app-installatie. Het is 
van groot belang om deze URL's exact te kopiëren en plakken. De externe partij levert mogelijk 
verschillende URL's voor elke campagne of zelfs voor elk advertentiemateriaal. Dit zorgt ervoor dat 
de externe partij op de hoogte is van elke advertentieklik. Houd er rekening mee dat TrueView-
advertenties in YouTube geen tracking-URL hebben. 
 
Vervolgens moet de adverteerder een gebeurtenis voor het downloaden van een iOS-app instellen in 
Adwords. Als de adverteerder meerdere AdWords-accounts gebruikt, is het raadzaam om dit in te 
stellen in Mijn Klantencentrum. Meer informatie vindt u in het artikel over 'conversies bijhouden 
voor meerdere accounts' in het Helpcentrum. 
 
Tot slot moet de adverteerder de postbacks of de oproepen vanaf de server instellen die de externe 
partij gebruikt om AdWords te informeren over de installaties. In de conversiegebeurtenis die is 
gemaakt in het tabblad 'Code' ziet u de optie “Ik gebruik een analysepakket om conversies bij te 
houden'. Wanneer u op deze optie klikt, ziet u een conversie-ID en een conversielabel. Deze waarden 
moet u gebruiken wanneer de externe partij u vraagt de postbacks aan AdWords in te stellen. Voer 
de instructies van de externe partij uit om dit in te stellen. 
 
Nadat u de postbacks van de externe partij aan AdWords heeft ingesteld, voorziet de externe partij u 
van een 'postback-URL', soms ook 'feedbacksjabloon' genoemd. Deze wordt gebruikt voor AdWords 
om feedback over de klik naar de externe partij te verzenden. Dit is niet de URL die begint 
met www.googleadservices. Het is een URL die veel accolades bevat. U moet deze URL kopiëren en 
plakken onder het tabblad 'Instellingen' van de conversie die u in AdWords heeft gemaakt. Vouw de 
'Geavanceerde opties' uit en stel het in als de 'Postback-URL'. Als u TrueView-advertenties in 
YouTube wilt bijhouden, moet de geleverde postback-URL '{campaign_id}' bevatten. 
 
De externe partij verzendt nu informatie over elke app-installatie, waarna AdWords meldt of de 
installatie het resultaat was van een AdWords-klik. Zowel de externe partij als AdWords kunnen nu 
rapporten maken over conversies van app-installaties. 
 
Als u in-app-gebeurtenissen wilt bijhouden in iOS, herhaalt u alle bovenstaande instructies, behalve 
dat er geen 'postback-URL' is van AdWords naar de externe partij. 
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Gebruik bijhouden 

Over het algemeen verzamelen externe partijen eerst gebruiksgegevens en delen die gegevens later 
met Google via een ping van server naar server. Google slaat die gebruiksgegevens vervolgens op om 
ze later te kunnen gebruiken. S2S-pings voor de rapportage van gebruiksgegevens werken ook voor 
klanten die een eigen trackingsysteem gebruiken in plaats van een externe partij. 
 
Het is van belang om te weten dat Google het gebruik telt op basis van de tijd dat de ping is 
verzonden. Als de ping niet in realtime is verzonden, zijn de gebruiksgegevens slechts een benadering 
van de werkelijke gegevens. 
 

Het gebruik op Android bijhouden met externe partijen  

Zoals in het voorgaande deel is gezegd, gebruiken externe partijen pings van server naar server om 
gebruiksgegevens met Google te delen. 
 
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?rdid=38400000-8cf0-11bd-
b23e-
10b96e40000d&lat=0&bundleid=com.example.MyApp&idtype=advertisingid&remarketing_only=1&
appversion=2.3&osversion=6.1&usage_tracking_enabled=1 
 
In de voorbeeld-URL op het scherm ziet u het gedeelte '&usage_tracking_enabled=1'. Dit moet in de 
URL worden opgenomen, anders werkt de S2S-ping niet. 
 
Nadat een dergelijke ping is ontvangen, registreert Google een gebruik als in het onderstaande 
voorbeeld op de datum waarop de ping is ontvangen, samen met andere informatie zoals de versie 
van de app en het besturingssysteem.   
38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d 
 
Sommige externe bedrijven gebruiken macro's voor URL's, zoals in het onderstaande voorbeeld: 
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/{conversionid}/?rdid={rdid}&lat=0&bundleid
=com.example.MyApp&idtype=advertisingid&remarketing_only=1&appversion=2.3&osversion=6.1&
usage_tracking_enabled=1 
 
Dit werkt ook, omdat alles tussen {} wordt vervangen door de werkelijke waarde die op dat moment 
van toepassing is. 
 
Om ervoor te zorgen dat de macro's correct worden bijgewerkt, moet dat dit type ping naar Google 
worden verzonden op het moment dat de gebruiker de app opent. Externe partijen die macro's 
gebruiken, hebben meestal een invoervak voor een dergelijke link waarin u de juiste waarde kunt 
invoeren. 

Het gebruik op iOS bijhouden met externe partijen  

Laten we nu het bijhouden van het iOS-gebruik met externe partijen eens nader bekijken. Het enige 
verschil is de URL. 
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Hier ziet u een voorbeeld- URL voor iOS: 
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?muid=dc4920c26bcc478fbdd
2e5bfd0dbe551&lat=0&bundleid=com.example.MyApp&idtype=idfa&remarketing_only=1&appversi
on=2.3&osversion=6.1&data.item_category=shoes&data.value=15.99&data.action_name=purchase
&usage_tracking_enabled=1 
 
Denk eraan: '&usage_tracking_enabled=1' mag niet ontbreken. 
 
Nadat een S2S-ping is ontvangen, registreert Google gebruiksgegevens als in het onderstaande 
voorbeeld op de datum waarop de ping is ontvangen, samen met andere informatie zoals de versie 
van de app en het besturingssysteem. 
dc4920c26bcc478fbdd2e5bfd0dbe551 
 
Sommige externe bedrijven gebruiken macro's voor URL's, zoals in het onderstaande voorbeeld: 
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?muid={idfa}&lat=0&bundleid
=com.example.MyApp&idtype=idfa&remarketing_only=1&appversion=2.3&osversion=6.1&data.ite
m_category=shoes&data.value=15.99&data.action_name=purchase&usage_tracking_enabled=1 
 
Dit werkt ook, omdat alles tussen {} wordt vervangen door de werkelijke waarde die op dat moment 
van toepassing is. 
 
Om ervoor te zorgen dat de macro's correct worden bijgewerkt, moet dat dit type ping naar Google 
worden verzonden op het moment dat de gebruiker de app opent. Externe partijen die macro's 
gebruiken, hebben meestal een invoervak voor een dergelijke link waarin u de juiste waarde kunt 
invoeren. 
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4.7 Integratie met Google Analytics 

Google Analytics biedt een uitstekende manier om de activiteiten van bezoekers op uw mobiele 
website of app te meten. Het is een krachtige tool voor digitale analyse waarmee u onder meer de 
volgende informatie kunt verzamelen: 

• Hoeveel personen uw site bezoeken 
• Hoeveel tijd ze daar doorbrengen 
• Waar ze vandaan komen 
• En nog veel meer 

 
Analytics kan u inzicht geven in welke handelingen klanten op uw website uitvoeren, niet alleen 
wanneer het tot een conversie komt. Hier volgen enkele voorbeelden van de insights die Analytics-
rapporten u kunnen bieden: 

• Doelgroeprapporten vertellen u meer over welke typen bezoekers naar uw site of app 
komen, uitgesplitst naar demografie, locatie, taal, apparaten, enzovoort. U kunt deze 
informatie gebruiken om advertenties te maken waarmee u de juiste typen bezoekers target. 

• Acquisitierapporten maken het mogelijk verkeer van verschillende bronnen te vergelijken, 
van uw AdWords-campagne tot niet uit AdWords afkomstige bronnen. U kunt deze 
informatie gebruiken om uw budget te investeren in bronnen die verkeer van hoge kwaliteit 
voor u opleveren. 

• Aan de hand van gedragsrapporten kunt u de content van uw site verbeteren en beter laten 
aansluiten op de behoeften en verwachtingen van bezoekers. U kunt bijvoorbeeld zien hoe 
vaak elke pagina is bekeken of dat mensen uw website onmiddellijk weer hebben verlaten. 

Mobiele apps bijhouden 

Voor het instellen van Analytics voor mobiele apps heeft u de toestemming Bewerken voor een 
Google Analytics-account nodig. Bovendien moet u over technische kennis beschikken van de 
ontwikkelingsomgeving van uw app. (Als u nog geen account heeft, kunt u zich nu aanmelden voor 
Google Analytics.) Voordat u begint, kunt u de praktische tips voor het instellen van Analytics voor 
mobiele apps bekijken en een implementatieplan opzetten. Als u gebruik wilt maken van de vele 
voordelen van Google Analytics voor uw mobiele app, volgt u de stappen in dit artikel. 
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4.8 Rapporteren 

Bekijk een overzicht van de prestaties van uw app 

Het rapport 'App-overzicht' is een samenvatting van de gegevens die er het meest uitspringen in alle 
rapporten van Analytics voor mobiele apps. Gebruik dit rapport om de algemene gezondheid van uw 
app te beoordelen en om gegevenstrends van de belangrijkste rapportagegebieden te 
volgen: Acquisities, Doelgroep, Gedrag en Conversies. Het App-overzicht is het standaardrapport van uw 
app-property's. 
 
Pas het overzichtsrapport aan met de tools in de bovenste menubalk. Als u verschillende gegevens in 
het rapport wilt zien, verandert u de periode of voegt u een geavanceerd segment toe. Deel het rapport 
door het te verzenden via e-mail of te exporteren naar een andere indeling (bijvoorbeeld csv, pdf, tsv 
enz.). Plaats de muisaanwijzer op een punt in het lijndiagram of op de kaart voor meer informatie of 
klik op de rapporttitel om het volledige rapport te bekijken. Alle instellingen die u wijzigt in het 
overzichtsrapport, zoals een datumwijziging of het toevoegen van een segment, worden toegepast 
op alle rapporten, tenzij u ze verwijdert of u uitlogt uit uw Google Analytics-account. 
 
Het app-overzichtsrapport wordt niet ondersteund in het Dashboard. Sommige 
rapportsamenvattingen worden niet weergegeven wanneer u in dit rapport op 'Toevoegen aan 
dashboard' of 'Snelkoppelingen' klikt. 

Meer informatie over eigenschappen van mobiele gebruikers 

Aan de hand van de Doelgroep-rapporten kunt u kennismaken met de gebruikers van uw app. Waar 
bevinden ze zich? Hoe vaak en hoe lang gebruiken ze uw app? En welke apparaten zijn het 
populairst? Met de gegevens uit deze rapporten kunt u nieuwe markten ontdekken en de prestaties 
van uw app verbeteren. 

Ontdek hoe vaak uw mobiele apps worden geïnstalleerd en gebruikt 

Acquisitierapporten bevatten gegevens over hoe gebruikers bij uw app terechtkomen. U vindt hier 
onder meer informatie over het aantal nieuwe gebruikers en over welke apparaten en 
besturingssystemen het populairst zijn. Gebruik deze rapporten om te ontdekken hoe vaak uw app is 
gedownload en geïnstalleerd, en hoe succesvol bepaalde marketingcampagnes zijn in het aantrekken 
van gebruikers. 
 
Met het rapport 'Nieuwe gebruikers' kunt u de kenmerken bepalen van de groepen gebruikers die 
uw app ontdekken. Met het rapport 'Bronnen' kunt u achterhalen welke kanalen u kunt 
optimaliseren om meer downloads en productlanceringen te genereren. Het rapport 'Google Play-
verwijzingsstroom' geeft het aantal downloads en installaties van uw app via de Google Play Store 
weer in een intuïtieve en interactieve visualisatie. 
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Volg de manieren waarop gebruikers met uw app omgaan tot in detail 

Aan de hand van de rapporten onder 'Gedrag' kunt u ontdekken hoe gebruikers met uw app omgaan. 
U kunt deze reeks rapporten gebruiken om een grote hoeveelheid aan informatie over uw gebruikers 
bij te houden, waaronder: 

• het totale aantal schermen dat per sessie is bekeken 
• de volgorde waarin schermen worden weergegeven 
• het aantal technische fouten, waaronder crashes van de app 
• hoe lang het duurt voordat individuele app-elementen zijn geladen 

Conversies via mobiele apps: de rapporten 'Doelen' en 'E-commerce' 
Gebruik de conversierapporten om de doelen voor prestaties en opbrengst bij te houden. 
 
Doelen zijn een veelzijdige manier om te meten hoe goed uw app aan uw aangepaste, gerichte doelstellingen 
voldoet. U kunt afzonderlijke doelen instellen om aparte acties bij te houden, zoals de minimale tijdsduur van 
een sessie, of het voltooien van een bepaald niveau in een spel. De rapporten kunt u gebruiken om conversies 
of de voltooiingspercentages van deze acties te meten. 
 
Met de rapporten onder E-commerce kunt u aankoopgegevens in een app bijhouden, waaronder de verkoop 
van producten en services, de totale opbrengsten en de opbrengsten per transactie. U kunt ook het 
gemiddelde aantal sessies bijhouden voordat een transactie wordt voltooid. 
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